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 د ظي راقت

 ْ ١ راسا ناسبإل ١
 ل7 لج را لارا حاو مقئسملا طارصلاىلا اناده ىذلا هللدجلا' ٠ ا
 ؛ نيلضرلا |
 اهتدجوف ( باد" الاةرمفبابلإلاةفحت ) ىلعتءاطادقدعبو 1

 نمو *«.:هالكأ ب رملا وظلم نمو * .ءالعآقطصملارودنم نك ةيواع
 ١ سورعلاكىهف 3 هقدأءامكااياصو نمو + هقراةباحصلا مالك 3

 هلابحاىلع مهقامىلازغلااهماشولف + سوفنلا عبيجابلا قاتسشتا ٠
 وهوالأ *# قئارلا نهذلاو 5 فقاثلار كفلاب فلؤملاا 4-4فرتءالو. ا

 ىمجالاناوشر قطصمرمشلا لضافلاذاتسالاةرمضح
 رعاشلالوقب ريدجرفسلا اذهفةلجلابو- ٠
 رحبلاوربلا ف رلابوبهبهو هج ةدلب لك ىف سمثلا ريسمراسوب ٠
 نياسرملاوءاسنالامتأاخداحب + نيملسملا هب هللأ عفن. 0

 ه0 دق ١
  رعاشلانيدلا فريش ديجلادبع

 في زمدلارهزالاب سردم

 دة محرلا نجحرلا هللا مسد
 ىلع لسأو لصأو ُكيلاوكئمركشلاو كركشأو كيلع ىنثأو ءكدجأ

 كرسشلا لهأ أو دابأ نيذلا همصصو هلآ ىلعو قالخالا راكم , مل هتمعي نه 1

 مرتحلا ىملالا بيدالا لضافلا ة اا ل قافنلاو ِ
 فيلأت ىلا هتلاه_ظفح ىميج الان اوشر فطصم ره_ثلا بيجنلا لماكلا ٠

 تحفصنت دقو قارشالادب رفورغالوبإبفوهقالخالا نفيفباتك

3 

1 50 1 
 )اا 3 ي4 5



 تيكا 0

 ٠ .قدصوقدصلا ىرحم عج ليخدلاوىىدلا نموا خوهاذاف ليلملا هبانك
 ظ ردب واقباعهنم قيقحتلاب رأى رت ظافلالاة زاجو ىنعملاةلاز>و ىرحتلا

 .ةجاحالذا ولغلا نع ىنغوهف ولءلاوأش غلب دقف اقراش هلزانم فق يمنتلا
 نيمآنيماسملا هب هللا عفن مب دملا سايالاب ةيناغللالو ججدملاحالسلاب دسالل

 .٠ هباكأ
 ىعدا اربلا دج ديس دم

 رهزالاب سردم

 فلولا

 ١ #00 مح را نحرلا هللا مل ال ظ

 فردا را دج نب ىلع اللا, ةالصإاو نيلاملا بر تدملا

 د ؛ رق ندحأو' ةلصصى وقأو ةيلح مظعأ ب دالافد عب و ىببدأت نسحاف ْ

 قسحا نم و املعت | اعاعن :وأاغملأت وأالع وأاملع' .هناهج لكن !ليجبدالا

 "' قادر اهططب عخيشلا لضافلاذاتسالا هعججام بدأتملا ماعلا ىلا ىدهأام
 ملعتملا+- ءلاباتحامأ ىف عملا ةقرو ىنبملاةرازغقوف عجد- ف ىمبجالا

 .ةعشقملا ه سفن هتعج دقفو رغال او اقيقراي رصعاملعت ل _.ءللاهيزيعتسو

 "نيمآدب ,عفنلا هللا لأسن لئاضفلاو باد" الاب

 نايعش دمي

 رهزالا ءاملع دحا

 فيي ريشلا ٠



 *« بادتالاةرمبىف بابلالا ةفحت ال

 ظ فيل:

 ا

 )0 * نسح ناوشر ىئنطصم ا“

 / في رشلارهزالابلعبلاط ىميخالا

 ا
 ( هفلؤم ةقفن ىلععمط )

 ةسسصسمبب الك زو 7 بسسس

 0 * لوالا ةعمطلا 2#

 ' هيرصملا ةيغيسحلا ةعبطلاب
 م 1:6 ةئس اه عسل ةئسا



 دئاعلا ناسحالاب ىداملا فيطألا ديجلاريبكللا ىلعلا مظعلاكلملا هل دجلا

 ليفح ىذلا هما4 ءىسملا)هجوو وفعي تنذلاةءاسارفتغملا نائتمالاب ٠

 فرتعم قطان نيب نم قلخلاقلخو ارايثخاهثدامعو ارارطضاهتفرعم

 لدعلابو هّتجر لضفلابنرقىدذلاهتوب وب رل عشختم تماصو هتينأدحو

 هملع دءن هملح ىلع هدجأ هبادعو إضف نس نوئيدم سانلاو هاذع

 ١ هنالآ ليلجو هثامعت لي زل | ركشدجلا ىضردهناف هتر دق دعب هوفع ىلعو

 قالخالا نساحم هللا هاطعأىذلاهلوسرو درعا د اند.سنادهشاو

 سانللىدههيف نآرقلا هيلع لزنأو بيدأت نسحأ هيدأو تافصلا ليجو
 امالسو ةالص هنأ رذو هجاوزأو هباهصأو هل [ىلعو هيلع هللا لص نيممرونو

 هللا بدأدق (لسو هيلع هللا لص هبادآ ) نيدلا موب ىلا نيمزالتم نيمئاد

 ' ةأولغم كدي لعجتالو هل لاقفاهلكب اد" الا نسخ اب راسو هيلع هّللأ 0

 امكريتقتلا نع هاهنفاروسحت امولمدعقتف طسلا لك اهطسنالو كقنعللا

 اذانيذلاوهرك ذل->لاقاك نيتلاهلا طسوتبو سهأو ربدبتلا نعماوم

 0 اورتقيلواوفرمسب ملاوقفنا

 و الا ا
 هيلا 0 اا ل ا ف

 1 ا ا 7
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 فورملاب مالا فو هئلط نع عيفصلاو طلق نهد 0 0
 قو بذكلا نع ناسألا نوضو مراكملا نع فراطلا ضعو هللا ىوقت

 حيوجللا ةعزائمو هبفسلا ةارامم نع سفنلاهزنتنيلهاجلانعضارعالا ٠
 ضفخاو لاقف هتمأب قفرلاو هتكبرعىف نيللاب هبدأ مف ىلاعتو كرات سهأمش 0

 اوضفنال ب لقلا ظلعاظف تنكو لو لاقو نينمملا نم كءدتا نا كحانح ْ / ١

 اذاف نسح أ ىهىتلاب عفدا ةثيسلا الو ةنسملا ىوتسنالىلاعت لاقو ثأوح نم

 اهاقلبامواوريص ندذلاالا اهاقليامو مج ىلو هناك ةوادعهنيبو كيب ىذلا 0

 لاق باد ”الاوذ_ه هيقتلكو ل> وزع هللا نع ىعواملف مظع ظح وذالا

 ميلع صي رح متتعام هيلعزي زنع كسفنأ نم لودر مك« اجذقل ىلاءنهّنلا

 تالكو هلع وهالإ هلإ ال هللا ىس> لقا ولو نافم> رفؤر نينماولاب

 اهضحو هتمأهببدأ امف سو هيلعهللا لص لاق مظعلا شرعلا بر وهو

 تاذحالداو ةرششاعملا نس-و تافصلا لجو قالحالا راكم نم هيلع

 صالخالاب ىناصوأ وب كيصوأعستبىب رىناصوأ ل اقف ماحرالاةاصونيبلا ٠ ٠
 ناورقفلاو ىغلاف دصعلاو سضغل اواًضرلا ف لدتلاو .ةنالعلاو سبا
 ىتمص نوكيناو ىنعطق نم لصأو ىنمرح - نم ىطعاو ىملظ نعوفعأ

 نعم ئيهن لسو هيلع هللا رص لاق داقو ًاربع ىرظتواركذ قطذواركف
 أو دعقتال لسو هيلع هللا بص لاق دقو لاؤسلاةرثكو لاملاةعءاضاو لاقو لبق

 لالضلااو دهاو مالسلااوشفاوراصبالااوضغف متيبأ ناف قرطلاروهظ ىلع“
 ىلباولاق سانلار شب كشينأ الأ ملسو هيلع هللا ىبص لاقدق و فيمضلااويعأو

 رشب كظينأ الا لاق مثهديعدلجو هدفر عمو هدحو لكأن م لاق هللا لوسراي

 اونص> لاقو هنوضغبو سائلا ضغدس نم لاق هللا لوسرأي ىلاولاق سابلا 0

 لقام لاقوءاعدلابءالبلااوبقتساو ةقدصلاب مك اض سعاووا دوةاكزلاب كلاومأ 7 :



 كل

 مهاندأممتمذب ىس و مهؤامدأفاكتت نوماسملا لاقو ىحلاورثك امر بخ كو
 لوقت نوءادباو ىلفسلادبلا نمريخايلعلاد لا لاقو مهاوس نم ىلع ديمهو

 . ءرملالاقو نيت سرح نم نمؤملا غدليالو كلامث ىلع كنيمب نحال لاقو

 دج -
 97 نييبرج تم ينمع توجت

2 

 هل 7

 | علا ءاسق لع اومن اوراغعتسالا كثب دلل ناياولصف لاقو هنخاريثك
 كرك ذ تيس اذاوكناعأت ركذ ذاذا نم تامصالا لضف أ لاقو ناقكلاب

 لاقو هنذابالا هةمركت ىلع سل< الو هناطلس ىفناطاساوذ ميال لاقو

 ىنفاف لك أ ام كلام نمهلام ناو ىلامىلام مدآ نبأ لوةيرلسو هيلع هللا ىلص
 نام_ضغوهونينثانيبمك احلا مكحي ال لاقو ىضماف بهو وأىلب اف دلو
 لبإالك سانلالاقو ران فزع طرا كاملامو فارم :ةداكتوللاقو

 هّللام-ر لاقو طشملا ن انساك ءاوس مهلك سانلاوةل>ا اراوف دال ةثام

 ْ فوضت ةاييشلد وبأم ةكس لاملاريخ لاقو اسف تكسوأ مخفاريخ لاق ادع

 رفقأاموقودصر >ات قلمأام لاقو ةعانني_هلةرهاس نيعلاماريسخو

 قلعلاقو أمح ددزتامعر زل ااقو ةباتكسلاب علا اوديقلاقو ل2 هيف ثدب

 بدأال نم ملسو هياع هللا لص هللا لوسر لاقو كلهأ هارب ثيح كطوس '

 هللاوسرث ار الل اك ابنها ندا تال كالو هل لقع لإ

 نامعو ريع ناكححو سائعلا همعل هل.دهتأ د ألد لسو هيلع هللا ىلص

 نمهونب_ءك اراناك اذاهلاماظعاالزن سادعلاامقالاذاام_معدهللا ىذر
 ل_جرلاقباللاق ملسو هيلعهللا لد ىبلا نا ةميش ىبأنب ركب ىبأ ثيدح ا

 ماقاذا هتعهللا ىذررع نهللادبعناكو هلعسويل نكلو هساحم نع

 نكلو هساحم نعدحالدحأ مقبال لاقو هيف ساحب ملهسا#< نع لجرلاهل

 ىلص هللا لوسرانيلعحب رخ ىلهابلا ةماماوبأ ل اقو ركل هللا حسفي اوحسفا|

 هأ ماقاف مهئامظعل مجعلا موقياك اوموقتال لاقفه ءلاانمقف لسو هيلع هللا

 1 يولع هللا لس ىلا نارعنباتم دد> نمو كلذدءبانم دحأ



- 

١ 

20 

 تقناو ىهجو ىف ,كنم دحأ نموقيالف سولج منأو مكتيلعت حرش. ١ ١)
 لاقو نيكرشملا قالخأ نم قلخ كاذ ناف متأامكف تسلج ناو متأاسكسف-

 هشارفردصو هسا#ردصو هتبادر دصب ق>أل>رلا مسوهيلع هللاىلص
 اذا مل سو هيلع هللا ىلص لاقو هب قحأو هف هيلا عج رو هسلحم نع ماق نمو.

 مكدحأ انا رلسو هيلع هللا لص لاقو هنذأتست ىت- مقتالف دحأ كيلا سلج-
 هسخأ نع د> أذ خأ اذاو هذعهطملف ىذأ هيلع ىأراذاف هحأة[سه

 هللا وص هللا ل وسر لاقو) ءوسلا كنعهللافرصوءوسلا كب ال لٌةيلفأبش
 ةدراولا ةدووصلا ثيداحالا نم ثيدحلا اذ_ه (ةدصنلان بدلا سو هيلع

 ىلاعلل ةعماجلا ةزيجولا ةماكلا هذه لو هيلع هللا لص ؤطصملاةرمضح نع ٠

 ةغالبلاو :_- اصفلا نمىلاعت هللا هاطعأ ى_ةف كااذ ف بالو ةريثكلا

 اوناك نيذلا ش رقءادهدف هب سردنأام ةرطفلا ةمالسو قطنملا نسحو
 امونآرقلاةغالب وة-اصفلا نم هب مها دحام مهشه دأو ءايطخلا عقاصمم

 تاملظ نم سانلا ب رخاهلسراو تازجمعملاب هللا هديأ نم ىلع ديعبب الذ 1

 .ملعلار ون ىلا لهجلا
 ترادىذلابطقلا ىهةديصنلان | لقاعلل نيءتبةب ومنلا ةماكسلا هذه نم

 ثعيلالضلاالا قل دعباذاف دحاو ملا نيدلاو قا نيدلا جرهيلع
 هموق ةوغدأ ديالا ىن نماف نيعجأو دامعاهب سهأو ةصصتلابءايدالاهللا

 ةعيصنلا نعم نمضت دقو كاذب ةقطان ةيوامسسلا بتكللا عبجو مهل مصان لاي.
 . ىلا ركفلا>أن ادي رأامهموقل هيلع همالسبو هللا تاولصبيعشان ديس لوق
 مولع هللات اول ص اوماقف تءطتساامحالصالا الادب رأن ا هنع مك اهنأام

 بتك نم اهلبق نمةداعس تيفنأ ىتح مالا ةس ايس ىف اده>اولأي لوا دس
 ! 1 ةياوغلاوةوقشلا هيلع تبلغ نما هلوبقواهعامسنع فر/اوةبادحلاهلهللا» ٠

 اوناك امةدودنلا ليهش نع ملع همالسو هللا تاوامءايبنالا هيرو



 تاهاس

 1 .ضافألب مهموق نمءافحلاودئادشلا نمهنوقليو ىذالا نمهنوساب

 7 .مهلعنوسام تابثلاو نيةيلابيبالجو ربصلاعو رد نم مهبولق ىلعهللا
 ا ! ىف مهموق نم نيدرمتملاوةربابلا نم صصغلا عرج مهمل بيدوايالبلا

 اك ءالب سانلا دشأ مه ءاسالا ناك مث نمو مهداشراو مهحصن قب رط

 ابين لاك ل_ةمالاف لثمالا م ءايلوالامتءابسالاءالب سانلادشأث يدحلا

 7 رفؤم لوأوه ناكومايقلا ق- ةدوصنلابنيٌئاقلار خ آوه مو هيلعهللا ىلص

 .دقلت الع مال_سالا فقوتب ةدقعوهده ىبنياسع هّتنم لوأو رمابامع

 ادليشأ ليف اراك نيذلا نش رقراتك اهدا دهشو نسل [يغابب فارتعا
 نونف ىفةرئاد عسوأو ةوا دءلاو ضغبلابةرهاظمواحافكو ةيصائم هل سانلا

 ىنلاهنابنومز < و هنوفر عياوناك نيذلا ىراصنلاودوبلامهملي وهئاذبا ظ

 :ملسو هيلع هللا ىلص هومهتب مل ءادلالاءادعالاءالؤه لكهتوادع نم هصن

 باد" الابل ىلا لاصخلاتلائموقالخالا ىواسم نم ءىشب هاشأحو

 . ىلغتلاالا ل_.و هيلع هللا لص هيلعاوملعا ف ةلاسرلا ماقم ىفانتوأ ةيناسفالا
 .ةنامالاءاداو ثيدحلا قدسص نملئاضفلا عاونايىلدتلاو لئاذرلا نع

 قاششملا نمدركي ام ىلءريصلاو حفصلاو مللاو بناملانيلو مالسسلاءاشفاو

 مدعو كلذك ةدثلاو هعضوم ىف نيالاو ىضغلاواضرلا ف لادتعالاو

 قالخ>الا نم كاذريغ لا هللا ف ضغلاو هللا بحلاو هسفنل ماقتن الا

 قلخ لعل كلناو لو نعمل اوقب العم ايا هللا حدم اهب لهأت ىنلا ةع 0

 ا لا 0 هيلع لبق ١ مايكل ءاسن الاماك نالدكو مب

 ا الواي قليب 00 0 1
1 

 1 3 ا



 00 0 ١ از )0| . يااإ نى
 لا

 75 2 ١ ١ 1 َق "ل
 0 لاف هلا - 3

 د ٠ كل 3

 هديقعلا ده ىلع دل هللؤ مهر دق قوق مهب ولعت 0 ظ

 ىلص ءاحصفلا ديس هب هللأ ثعب ؛ ىذلابدالا نسح ىلا 'ىراقلا اهيأرظنا 0 ٠

 ريغباو دع هلئااوبسمف هللا نود نمزوعد.نءذلا اوسنالو لس وهيلعللا ٠ ا ١

 اوناك اع : مهةببَف مه عجرم مهم رللام مهلمعةمأ لكل انيزكاذك عال

 مهئادويعم بس نع هللا اناهن فيكم ركلا ؛ىراقلااهبأ رظنانولمعي 0 ٠
 اهوعفر ةءونصم لدئاعو ةتوحنم راجح نع ة ةرامع ىهىنلا هب ٠

 نيا انابنف أيش مونع ىنغتال مراعات الو يحسب اراد ,وديعيلاه ريصتو 0

 كيلا نع ل ير كن "3 ا ءالذا 3 ا

 نم ىلع ةبوقعلاب ل+ءياغاو هملح عسو ,وأامهناحسسف ماقتن الاب مهلحاعيالو 0

 نسحلابدالا ١ ذ_هىف مي ركلا“ىراقلا اها كلمات ذا توفلا ىشخي 1

 ءاكرش ت ذختا ىتلا ةلطابلاةهل "الاسس نع ىبلا ىفنآرقلاهبءاجىذلا .'
 ءارو ليجلابدالا اذهاو دين دق نيملسملا نماريثكح ناتملعهتلاعم

 سيف هماوه أبت سيف همضغت ةماكلابهمخأ عم مسملا ماكشي ىد م,هروهظ 3 ١

 عداركاذ ن ءهعدربالوداهُدالا سؤر ىلع هيهذمو هتلمو هندرخ الا

 لاف ةيعامحالا ةئيها نمالو ثردحلا نمالو ل رقلان مالو .لقعلا نم 1

 ريغل نم نامزلا هبانبانام ىلعالمج اريص مهالاف ى هحتشلا هدحوهللا !

 ظ لاوحالا ُ

 #4 باد'الا ةليضف 3 1 ٠

 اهسفنأو :_ءيبطرهاوخلا مرك أب دالالاقف هيفب ءامكسلا ضعبىصوأ ٠ ا

 ةرب_ثعالد زعيو ةليلحلا اغرلاديفي و ةعيضولا باسل تزل

 'ةش>حولا يف مكساؤل ةل>- هوب زثو ةل-هوسلاف ةيرذ ريغاراصنالارثك و 2

 (ةوجو هلا ءركبلاط ىأنيى ع لاقو) 0 يصد 4

 1 بل



 ل

 هب وذ ىلع طغورتساو * هب وبيع ىلع كاخا سيلا

 هب وطخ ىلع نامزالو .*« هيف_سلا تهن ىلع ربصاو

 ١ هببسح ىلا مواظلا لكو * الضافت باوحلا عدو

 "2 ةءورل الع ليلدولقعللةدايز هناف سدالا اودلطا ( هبش نبسهبشلاقو )
 كلملادبعلاقو ) سا4لا ىف ةلصو ةش>ولا ف سنؤؤمو ةب رغلا ف ب>اصو
 ناوالام مكل ناك هل متيحطصا نا ركتناف بدالاب مكيلع هيفبل (ناورم نبا
 لاملاباهاجنارلعا ( ءاءكلا ضعب لاقو ) .الاج ركل ناك هنع متينغتسا

 (عنقملانبلاقو) كنءلئاز ريغ تدالاباهاج ناو لاملا كيم ام كي يصي

 لوزتةماركلاناف كلاذكءجءيالف ناطلسوأ لال سانلاكمرك أ اذا
 نب فن>الالاقو) تدأوأن يدل كومركأ اذا .جعيامتاوام_هلاوزب
 دوحبالا لام يفالو لعفبالا ل وق يف ربخالو قطأملا ب دالاس أر (سق

  ةقلطملاقو) ةينبالاق دصىفالو عروبالاهقف ىفالو ءافوالا قيدص ىفالو

 ةغالملاف ةثالدلااماف نئثاو نالد نع بدالا ىنه_سرال (ىدبب لا

 (اولاقو) ربخلا ظفداو رثالاب لعلاف نينثالااماو ةدابعلا نسحو ةاصفلاو
 - ثروام (اولاقو) ةبرجتلا ىلا ة-ام# ةفرعملاو بدالا ىلا حاتم سسملا

 ْ هنوفلتي لهل ابو لا لانويسكيب دالابنال ندالا نمريءانبالاءاب الا

 . (اولاقو) هردقلجرلاةفرعم بدالا سأر ( ضايع نبلضفلا لاقو )
 لاقو) دئاقري قيفوتلاو ثاريمربخ بدالاو نب رةريخ قلدنا نسح

 لاقو ) «بفسانلا لاقاممرضي مل هسفن فرع نم ( ىروثلا نايفس

 . ةعيبطلا لاقءايشالا لضفأن اك امةيسرافلاب لاءلاوهو ديملل ( ناورشونأ
 قردبلا توعاكوةراشالاب لعلا نمو ةحئارلاب ب دالا نم قتكسن ةسفنلا

 . افهلنحنو تقدص»للاق ةعيبطلا توعةمكحلاتومكاذك خابسلا'
 لاقف ةعيبطلا مأبلغأ بدالا ( ريشدزال لبقو) كاذدلقام كان دلق

1000 
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 نالكلمأ ةممدطلا او باودلا ةيسكمو ىأر ل ةبينمو لقعلا يفةداي زبدالا 1 ظ
 ءىثىاءامكحلا ضعبل (ليقو) ءاذغلا مامتو ةسارفلاببوداقتعالااهب ٠
 نايدأسدالا (اولاقو) بستكمبدالاقةدلوملاةعيبطلادءبلقء|نوعأ' ٠
 نعالاء ومع رفتيالو عرفلاوهو ةياورلا بدأو لصالاوهوةزي رغلاسدأ . 0

 (رعاشلالاق) ةداملاىبصالالارظنيالوهلصأ
 عطقيناك 1ىلوالاةقلخلا ىلع * هتكرتولةرهزالا فيسلاام

 ( رخآلاقو )
 هيدأ نمو هلم ع نم لضفأ # ةمه قرمال هللا تهوام :

 هب نيج ةايلادقف نأف اي ادقف ناف ىنفلا ةأم-امه

 الامفرء:نأندلا مع نم كافك ( ه_:ءهللا ىضر سامع نءالاقو (

 نءالاقو ) لاةلاود_هاشلادرتناددالا ملع نم كافكو هلو- كعس

 ناك اذا(ءامكحلا تلاقو) مولعلا ىف نْفتف اميدأ ن وكت نأ ت درأ اذا( ةبهَتق
 خلصو هبداببدأت هذملا نس> باد" الارب_ةكناوثالارهاط ل_جرلا
 ( رعاشلالاف) هدإوو هلهأ عيج هحالصب

 دسفا|ذاداسفلا برمهدسفيو ** هلهأحلصي ءرااح الص ثلا

 دلولاو لدالا ف توملادعيظفحي و* :هحالص لضفل ايندلا ىف مظعي

 ني.دلاولاربو هللاب ناعالا لاق ةمقاع دج ا لاصخلا ىأ (ساحدلثس) .

 بدالالومقو ءاملعلا ةمو

 ( سدالا ةقر يف ) ظ
 لوسر أر بك آتنا بلطملا دبع نب سامعال ليق (ةييش ىبأنب رك وبألاق)
 (لئاوىباللبقو) هنم نسااناو ىنمربك أوهلاق لسو هيلع هللا ىلصدللا
 القع ىنهربك أوهوانس هنمربك أانأ لاق مثيخ نب عسب رلامأ تنأربك أامكيأ

 ُكادف تلمج لاق تنأمأ ربك أ انأ نغملاسي وطلنامعنب نابأ( لاو ٠



 ظ دبس |( ابن

 ْ ” لو نر كنا ربك: ناورمملا )ل قو) ةكراملاكمأ فافز تدهش

 ١ ةبلع قرالو ىاما ىشمالا ال_ءلالو قل ىئمالا طقا اراه تهشمام

 ظ ما ل
 ءاملا ليساك لاسلامو * يع اانالا راسنا

 لاقايد[ك نم لمك أتبأ ارام ىبحي نب ىلعل تلق ( رهاط نب دجأ ل اق وز

 00 قحسال كلذ تاقف مهاربانبقحساتيأر وأ فيك

 ا لعب مس انآ روأ فيك لاف م .هاربال كذتلقف ىدهلا نس مهاربأ

 ١ ا” يري يعن رادع )ل :اقو) ىحب

 ض : نخحامنيمف ةليلهدنع ترمس كيب ن مةريشع مركأأ الو انأمرك كاران

 حابصملا ىشغدق يتم اربمااب تلق مالفلا ماثو حامصملا ىذا كلذك
 مدخسي نأ ل جرلا ةءو سه نم سيل هنا لاقف هتحلص | ىل تن ذأولف مالغلا مانو

 حاصملاىف تن , زلا نمب صف ةبدلا ىلا م هود منع راك طح مث هفيض

 ريمااي هلئادنع نري رفا 5 , مل عحرم < ةلمثفلا صخشأو

 ىفاديسالا كتملعالو تق دص لاف ًاضوتن موفتانلك ان لع مزرع انئمؤملا

 نامثع ىنثد- (ىمصالالاق) اًوضوتفاوموق مالسالا ىفا ممقف ةيلهاجلا

 ىبالاق كيبل ىل]وهتاتاق كيبل لاقديعسأبااب نسحلا تاق لاق مادشلا

 ظ (رعاشلالاق) 00 اوقأ
 مضه هبنايتفو ىسنأىداز * ةد رابع رلا ىسع ني> اذمحاي

 مدخ مهتقفاراذا لاجرلا فو *« مهسلا#م ين مارك نومدخي

 مه ىلا امح مهديزب الا « مهرك ذاف موق نم ب>اصأامو

 ا تذك تر دق قراسلا ماسالا »كده سدا (

 ملكتمللءاغصالاو مهفتلاو مهفلان رسح هلكندالا سأر (ءامكملاتلاق)

 7 ظ نس-ألاو ساجت ىفال رابح لمح اراملاةفاموق (ىعشلار 11 ذو)

 0 10 ا 11 ا 0 / / ا 0



0 3 0 1 

 00 ديو د لا عا ا نمامهف

 ااراطو ميخللا ة هب وال 57 نلت هنؤلاريسو دلال ع 5

 نسح ملت ىنبإي هنبال ) ءامكملا| ضعب لاقو ( حجوجللا ةعزانمو هنقسلا ا

 عمست نا ىلع صرح كنا سانلا , اميلو تيدا نسح ملعتنكعامتسالا ١

 لعفلاب عوجرلا هنع سحب مف لوقلا ىف عرست نارذحاف لوقت نأ ىنلعنم ٠
 لعفتلام لوقىلا كننم سرقأ لقت ملام لءف ىلعكذ ذأ سانلا لعب ىتبح 1

 كري_غلةساذاو همالكىبعادح اتلاغتال نأ بدالا ن نس نم (اولاقو)

 هرئالو هيف هيلع مدكقن الو ةايلدعز اننالف قد دع فينس ذاو هنعسحنالف

 هيلع كلذ جب ر# نسف كتصصهيدخأف كمحاصتملك اذاو هملعت كنا

 لاقو ) ثيدحلانسح ملءتناكعامسالانسح ملءتو هب رفظلارهظنالو
 وبالاقو ) مههوجوت مكلعاواءقأامسانلااوثدح ( ىرمعتلا نسحلا

 ببسلاو «ثيد> عطاقم نع هلْئسهلف عماسلا ىلع تدار كن أ ذا (دابع

 هنع هعطقالاو ثي دحلاهل م قا ىلع فقيه دحو نافدل كلذ ىرجأ ىذلا

 ةدئافانامرملاو هلوشفلا نم عامسالاءوس فام هفرعو هّتسنا وم همرحو ١ ١

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرتلأس تلاق (اهنع هللا ىضر ةشناع نعو)

 لكل (ليقو) هثيدخ قدصو همالك نيلو هراقوب لاق نما ف رعب ب
 ا[ده (نيقداصللا شهم ىلاعتهنلا لاقو) قدصلا قطالاةيل>و ةءلح 'ىث

 هللامهح دؤ تاقداصلاو نيةداصلاو ىلاعت لاقو مف دص نيقداصلا عفن موب

 0 (هنعهللا ىضررعلاقو) مظعاار >-الاو ةرفغملا مهل سو

 كلذ ىف لبقام نس>أ امو كإتق ناو

 ديعولارانقد_صلاقرحا 2 هناولو قدنصلاب ٌككيلع

 : ل 01



 تدك

جو ةافولا هنرضح ام هللا ديمع نب ليغامسا لاقو
 1 . مكيلع ىنباي مهل لاقو هيفي ع

 مك فحا| لقول ىىدقدصلاب مكيلع :وةودهاعتف نآرقلاب مكملع و هللاىوقتب

 نآرقلات أر قذم طقةبذكت بذك اههللاو هب رقأ هنع لس مالدتق

 ظ (قارولادو#لاقو)
 ' برلانمىندت ةبرقو * هباب رال ةاجنمقدصلا

 ةئالثلا هذه متتالفةءورملا لصأو بدال نكرونيدلا دو عقدصلا (لبقو)

 3 قدصلالاقيوقدصلا ىلع هناسأ فةو نالذ قودصلا ىلع لوقب ناكو

 هب رنيبوهئيبامف دعلا قدصول لاقي و نيعاسلا نمالادحا لك قمدو#

 تاومسلا ىفانيمأن اكلو تيغلا نئازخ ىلع علظال قدصلا ةةيق-

 قدصلا (لاقيو) قفو هيلع هناسل دوعو قدصلا مزأ نم لءقو صرالاو

 ىردتال ناس هأك لق ىفعمدجااذا(نايفس ىبأن ب ةدتعلاقو) ىرحأر ماب
 برقأ ب اوصلاناف هفلاخف كاوهىلا برقا امبير ظناف بوصأامهمأ
 ةايملا نمريس قدصلا عم توملا (سيلاطاطسرا لاقو) سفنلا ةفلاخ ىلا
 نباحدتماو) زعقحال دخلا عضو(نزيىذ متاخ سثقن ناكو) ب ذكلا عم

 تايقامهللاو لاقوهدب ل بقف ةفان ةئامع هل مصاف ناميلسنب رفعج (ةدايم

 دسلولالاق نفذ لاق هللاوال لاقر وصنملاوهألاقفادجاوالا ك ريغ ىثرقدي

 كديالو هللاو لاقف ىلاعت هللاهتلمقام هللاو لاقو بضغف لاق دب زينا

 هوطعاى دنع قدصلا كرضال هللاو لاقف ىسفنلا هلق نكلو هللا ملدقام

 ثيدملا قدص تدجو ىلا هّتيصو ىف (ىناودعلا ماع لاقو) ىرخأ ةئام
 داكب الف قفو هناسلهدوعو قدصلا مزا نم ىنعي اوق دصاف بيغلا نمافرط
 لاقف ةيش .رقذأ سما هيدخال(لالببطخ و)هنظ ىلع ءاجالا هنظي ئذشل قطن



 5 ملم 5

 ا

 نوع و ل

 ١ ا # ! ا

 هلئاانا د_ف نيلاضانكو هللا انةّدعاف نيدمعانك متفرع دق نم نحن اهاهال 3

 اهوحكنتن اف جال ةنالف مكملاسطخأاناو هللا انانغاف نب ريقفانكو ىلاع# .

 اولاقف ض.ب ىلع مه ضعي لبقافريك !هتلافانو درت ناو ىلاعت هلل دم.لاف هل
 هملع هللأ ىل ص هللا لوسر نم هناكمو هدهاشمو هتقباس متفرع نم لالب ظ

 2 امأك ل هللارفغيه وأهل لاق اوف رصنا امافهوحوزفهاخأاو-وزف ملسو :

 اد عام كرتتو لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمان دهاشموانقب اوسرك لت

 لاطاف (جاخلا ب طخو) قدصلا كح ك-نافتقدص ىحخأايهملاقف كلذ

 هسد#ك ساف كرذعبال برلاو كرظنفي ال تقولا نافةالصلا لاقف لجر ماقف

 نونحلاب رقأن ا لاقفهليبس ىل*ناهولأسو نونحم هنا اوعزو هموقداناف
 كلذ غابف ىنافاعدقو ىنالتبا هللا نا معزأالهّلاذاعم لاف هل ليقف هتيلخ

 هقدصأ هنءاؤمق جاجا 1

 #*ة رشاعملا نسحو ةسلاجلا بادآ 3#

 ضو رع نب هلنادنع ناكو عتمملا سياجلا هلك سعلا (تاهللالاق)

 نعدح> ال دأ مقيال لوقي و هيف سال هسلحم نع ل حرلا هل مافاذا هنع هللا
 تددمام (صاعلان ب ديعسلاقو) كلهللاحسفياوحسفا نكلو هسلحي :

 لخداذا (ىبذلا ميهاربألاقو) موقيىنح تقالو ىسيلج نبب طقىلجر
 هيلا سسلج لجرل ةبالقوبأ حرطو هلهأ هسلجأ ثيح سلجيلف امي مكدحأ
 ( هتمارك كيخأ ىلع درتال) ثيدحلا تءمسامأ لاقفاف درف ةداسو
 لاقو) راج الا ةماركتلا ىبأبال ( ههجو هللا مركبلاط ىنأ نب ىلع لاقو)
 سلحاذاو هبتء>رايداذا ثالث ىلع ىسيلمل (صاعلا نبديعس

 ىلع ايذلا رنا فاخأ ىنالاقو هبلعتلبقأث د >اذاو هل تعسو
 ىلع سيةنبفنحالا ل خد ( ىدعنبالاق ) ةبذوي نأ فام ىسهلج

 هألاقفاربلع سلحب ملف ةداسوب «لاراشاف نايفسس ىبأ نب ةيواعم '



 /0 نا. .هزلارمأإب لاقت ةداسولا لع سلحت نأ فنجأأي كمنمام
 ا ٌككلعىت-ناطلسال اللا نأ دلو مصاع 31 سدق هبىدوأ مف

 " لمجاو ةداسو الو شارف ىلع هل سلحن الو كاسني ىت- هعطقن الو

 نع لجرلاةسلا (نسحلالاقو) نيلجر وأ لجر سلم هنيب وكذب
 1 هش نب بييش لاق كلذلو ىكوذلا ةسلاج هيب أ مساو همس نع لس نأربغ
 هّدمسو هئكيه نس> هءمعاف هفرعيالوهو فاوطلا ىف همقل ني-رفءح ال

 | ١ القنب نالفانأ ل اتق ةلئسملا نع كلحاو ةقرعملا بأى نا تلا كحاصأ
 "2 كرتو ىل ناكل هبف تسلجولام هنم تكرتالا طقاسلح تينأامداي ز(لاقو)

 لاو كارز السودا (لاقو) قسيلامدخأ نم ىلا بس لام
 برقيىلا دعب نمىيدأن ال (لاقو) ةعلق سلاجم اهناف امحاص كردص

 ناك لأوم.اوب أن أ(اورك ذ) دعب ىلا برق نم ىدقأن أن م ىلا بحأ
 هللادبع ندتساف م_هاربا نب قاحسا هدنءورهاط نن هللا ددع دنعاموب

 ىلع وعقل ليرابف ريس ىنترتعاف لاق ىوجألا تلاطو ماج انف قاحسا

 رظن هففوم ىلا قاحسا ىحنتو ام_موبام عطقنا ىت - مايقلاو هيلعامهام

 ١ ْ لاقف ىلا هللا دمع

 نالوق.ام له كعمسح رباف هع امها ستعا رسنايجتلااذا

 نلادلا سلحلاب امبحاتت ىلع + امهفوحلا القث امهلمحت الو
 ءارسحالا قس ىنوفه ىف ىتبلاطم كرئايدا قفراالو هنممرك أت رأراخ

 ) ظ ءارظنلا ىدأىنب داو ش

 نيارناج نعف بدالاو قلكلا نسحو ةشاشهلاف (ةرششاعملابادآ امأو)
 نيببنلا قالخأ نم لاق لسو هيلع هللا لص ىننلا نعامهنعهّللا ىضر هللا دمع
 روش نب عافعقلا( ناكو)اوةالناذا ةفءاصملاوءاوارتاذا ةشاشملا نيب دصلاو
 ا لخدو هجناوع ىلع هنيعيو هلام نماميصن هل لكي لح رهسااجاذا ىلذهملا
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 ساجلا يفهل حسف دق لجر لام نور ل رام لعام 01 ١

 اكل عاقمقب قش امو 2 روش نبا عاقعق سيلجت نكو ْ ١

 سودمع قار طمرشلا ديعو د ريخ اةطن نا نسا كوحض

 اذا رطب هقمرا نأ ثالث ىلع ىيل+ل امهنعهللاىضر(سابعنءالاقو) ٠
 لحمبو لح ءىث لكل لاقيو ثدح اذا هل ىغصأو سلجاذا هلعسوأو ليقأ ٠
 نم كيصي مل ناراط طعلاك نسحلا سهلا ل_ُممَوس انلا ةسلاحم لقعلا |

 قر< مل ناربكحل|لثمءوسلا سيلا لثموهحرنمكباصأهرطع ٠
 تنطو ةهدمتالا كت مص ف رغلاة تك تناكو هنا دب كل اذآءراس كلوا ٠
 (نومألا فصوو) ملاصريط لكوملافالا كةحيصاضي أ لوقتو ةمعطالا .
 عم باح لا فرص: بولقلاعم فرصتي هنالاقف ةرشاعملا نسحب الجر ٠
 ظحاب ناب ةسلاملا ف فاصنالا سهلا ىلع نيعّددامل وأ ليقو بونملا ٠

 ىلص لاقو) هل2ىفامهنم لك َن وكف هسلح ناكم نم هناك سدالا حا 1

 رفعجلاقو) لزنلا فرش قحأ ناطلسلاو معلاوذ (لسوءهيلعهللا ٠
 اماهلكهتمارك لءقاف كيخأل زنم تلخداذاهنعهللاىضر (قداصلا '

 لمقال نم ىلع هيدح لمقيال نا ناسنالا يش وردصلا ف سولملا ادع .

 ثدي ناهءلع نيعئي وعماسلالامقا ردقب ماكشملا طاشن نال يقدقف هيلع ٠

 ماقم لكل ليقدقف سلجم اب قيلبالامالك عدتديالو هلقعردق ىلععممسملا ٠

 در واذاهناعمسملا ىلع (اومجوأو) لاحلا قفاوام لوقلارب_هو لاقم

 تكسي لب هلو قيام هيلع عطقيال ناالوأ هعمس سهناك امملكتملانمهيلع ٠
 ريسصاذاهلعلو بدالا تاب نم كلذاو دعو لوقلاه:مبعوتس ناىلا ٠

 ةينامع (ليقو) هظفح ىف نكن ةدئافةداي زك اذ نم داقسأت لل ل

 لبقملاو لهأبهل سل سل ىف سلاجلا مهسفنأ الا اومولب .الناوئيفأو 1

0 



 تا

  هيفهالخديولو امهيدح ىف نينثا نيب ل_ادلاو هعمسال نم ىلع هثيدحم
 .ةدئامىلا ىت ”الاوهتببىف تبملا سر ىلع صأتملاو هينعيالا ل ضر عتملاو
 ىلع نيعتيو ناظلسلاردقب فختسملاو هنادعأ نمربخلا بلاطو ةوعدالب

  سايعلاوبألافو)  ةمعن تيلس ةملك بر ليقدقف ةئيه وذ هسلج ناك
 طقاش ا> ىلع دعي ل ىلذهلاركبى أر كنف نم روع[ تيارام (حافسلا

 نمامسطتمراف حب رلاتفصع ذااموب هثد<4 ناك ساسعلا اأن ا ليقو

 ةقباطم هئيع لزت و ىلدهلا كرحتي لو رضح نم عاتراف ساجلا ىلا حطس

 هنلا ل _هحام لوقبهللا نال اقف ىلذهاي كن أش بعأام لاقف حافسلا نيعل

 ريمأ ةثداحع روثكلاهرمغاماف دحاو باق ىلا ناو هفو> ىف نيملق نم ل>رل

 امءاري_ةلا ىلع ءارضخلا تملقنا ولف لاح يف ثداحل نكي لس نمؤملا

 مث كناكم نءفرال كلت يقب نئل حافلا لاقفاهل تفتلا الواهب تسسحأ

 ىتبلغام لوقي (ةجراخنباناكو) ةريمك ةلصو لي زج لاهل أ
 مرك أ (ىكملاغباونو) ىثيد_>- ىلا ىفصي ل جر ةبلغ طقدحأ
 ,ق>نم (لبقو) كنافتلاةمصو نم هنصوكتاصناب ل يخأث يدح
 ًاكنتاوأ ىطءوأهلجردموأ هدب نمة>ورملاقلاوأ تءاثتاذامك املا

 اذا (ريشدزا ناكو) هتريضح نم موقي نأ هر سك ىلع دام لءفوأ

 رهدلالاط ناو ثردح هسلعداعبال نااضي ادق نموهؤاسل> مأق ىطمع

 هلع تدعاافةنس سشع عمس كلا دبع عمتقأ (عابنزنب حورلاق)

 (ىعشلا ن عو) كنمهتعمس دق ىللاقف ةدحاوةسعالا نبت سامي د

 حاب رىأ نب ءاطع (لاق و) هتيعبالحر نيت سه ثردح تثدحام لاق

 هبت عمسدقو طق هعمسأ ل ىلك هل تصناف ثيدحلاب نثدح. ل لجرلان ا
 ايقتتلا اذا نيملسملانا (هنعهللاىضر لبج نيذاعملاقو) دلو نأ لبق



 ١ اال ب
 امه ونذ تتاكد يذخأمل هبحاص هجوىف امهنمدحاو لك كحضف. ٠

 ىلع وّنلا لدياكءاخسلا ىبعل دب رشيلا (ليقو) رجشلاق روتاعتك ..
 مهنم دحاو ىلع لبقتالنأ موقلاتثدحاذاةذسلا نم (ليقو).رملا .

 نسح تدرأاذا (اولاقو) اميصنمهتمدحاو لكل ل عا نكلو
 رظنتالو ةشاشيلاواضرلا هحو و ةقالطلاب كقيدصو كو دع قلاف ةرمثاعملا ا

 تسلحاذاو تاعاجلا ىلع فقتالو تافتلالارنثكحنالو كيفطءىف

 نموُكتيحاب ثيعلا نمو كءءباصا كءيعشت نم ظفحو د>| ىلع ربكتتالف

 * كقاصب ةرثكو كفناف كءمباصالاخداو كنائسا ليلو كم اخ بعالا “ 3

 اداه ك احم نكملوةالضلا فو سانلا هوجو ىف بؤاثتلاو ىطملاةرثكو 2٠
 كحاضملا نع تكساو كسلاح مالك ىلا غصاو ادت صاموظنم كدي دحو

 ىلع ادأ عجشتالو تاجاملا ىف حلتالو نب زنلا ىفةأرملاعنصت عنصتتالو .

 تءصاخاذاو امهدنع َكراقو طقسمف كدلوالو كمداخ لزاج الو لظلا

 رثكت الو كد>> ىفركفت وك :ةلعسكو كلهح نم ظف#و فصناف

 كب رقاذاو ملكتو كدضغ“ىدهأ وكناروىلاتافتلالاالو كدب ةراشالا

 الو ىهشياع هماكو كيلع هنالقن ارذ_>- او رذ> ىلع هنم نكف ناطاس

 كلذل تنك ناو همش-و هلهأ نيبو هيب ل خدت نأ ىلع كب هفطل كنامح
 كلام ل الوءادعالا ىدعأ هنافةيفاعلا قيدصو كاباوهدنعاةحّتسم ا

 ةيناحو ةينغلا كرت مزلاف تامفن 8 كولا|سلاح الو كضرعنممرك ا

 قالخاب ةرك اذملاو ظافلالاسيذهنو جئاوملاةاةورسلاةنايصو ب ذكنلا ٠
 كنانسأ للخالو ممرض اش تتالو ةدوملاترهظ ناو مهنمرذملاو كولملا

 ضوحلا ك رثثالذ ناد اف تلعف ناف ةماعلا سلاح ال و مهدنع لك الادعي ٠

 نم ىرحبا_علفاغتلاو ممتافارخو مهفيحارأىل!ءاذصالاة لوو مهثيدحىف

 هيغسلاو ك يلع دةكبهبللا نافاوضسوأ اهبل حزامتنأ كاياو ,هظافلأءوس

 درسا 0 7
-_-40 0 ١ 
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 كيف( سا

 1 دقملا م قعي وهحولاءامي هذي وةمهلاق ر2حازملان الو كيلع؛ئ رت

 هيفسلا ىرحيو هيقفلا هقف نيشيو دولاو ناهيالا ةوالحعب بهذيو

 ساجييف ىب نمو ةلذلاوةلفغلا بسكيو برلا نع دعابي وباقلا تيعيو
 هنألس و هيلع هللا لص هنعدر ودةف همايقدنع هللارك ذبلف طغاوأ حازم

 هسسل# نمموقي نأ ل_.قلاقف هطغل هيفرثكف سا ىف سلج نم لاق
 ْ كيلا ىونأو 0 فينا تناالإهلإ الن ادهشأ كدمح ومهللا ناهس

 كلذهساحم ىف ناك امهلرفغ

 يك ةاشامملا بادآ

 ههحو هللامرك ىلعو وه بقعت سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأى ور

 ناكف ردعب ىلع رفس ق نيمجأ مهملع هللا ناوضر ةباحصلا نمرخآ ل+رو

 لوقي و ىنأيف ىشثعالنا هيلع نامزعيف ىشم ىشملايف هتبون تءاجاذا

ع نم ىنغابانأ امو ىشم ىلع نمر دقاب متنأام
 ! هيلع هللا ىلص لاقو رجأ ن

 ىلع رغاصالا مدقتنال (ليقو) ب ركتاودلاروهظاوذختتال ملسو

 (لاقو) اليخاوهجاو وأ اليساوضاخوأ اليل اوراساذا ثالث ىفالارباك الا

 ْ ثتالثؤ هان ظفح ىت-اقيدص قيد_صلانوكي ال هع هللا ىضر ىلع

 هحوو ةيالو ىلع هنبا كاملا دبع ننماشه (هحو) هتافوو هنييغو هتمكن ىف

 هيأ نباللاق هيلع ام دقاماف هبحاصب امبنم لكى صوأو هيخأ نبادعم
 لجال ب لاق ترسف تْئش ناو تاجا تُكش نا لاق كبعنب|تيأر فدك

 اهانيكراف هيحاصلانمدد>|و لك اهكرتف قب رطةداجاننيب تضرعلاق
 مايالا نماموينومأملا تييشام مك أنب (ىحيلاقو) كيلاانءجرىتح

 ؛ داراوهرخ [ىلا ىمتنااماف سمشلاه احن ىذلا ةهدلا نم تنكتف ناتس ىف

 لعف:ال لاقف سمشلا نمهرتسيىذلا بناحلاىلارودأن |تدرأ عوجرلا

 تردقول ني:مملاريمأاي تلقف ىنترتساك كرتسا ىت- كلاح نك نكساو
 ا 01

 ان ا كدلمل ل لنا ا اي
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 5 رك نم اذه سهل لاقف سمثلا فركف تاعفلراثلار حك قا 0 ١

 بحاصن كنا(داب زال يقو) هترتساك سمشلا نمللارتاس ىبشمو ةيحصلا
 نع هتلأساموهيحاصأال فيك لاقف بارعشلاعقاوبوهودي ز نب ةثراح ٠

 الو هعيضف طقارس هتعدوت ءاالواملعهنمهد_:عتدحوالا طقءوث

 دبع نير عنب دي زيزي د لاق) ىتدكرهتيكر تسف طق ىنبك ار 0

 لاقف ناجرج نم نرينمؤللا ربما ىداهلا ىدوم عم تح رخ ) 7 زعلا 00
 ةفرص نباتايبأ هتدشنافداراامتملعف كلجاناامأو ىنلم< ناامأ ىل 9

 ظ ىضو
 لوأ هللا ربلاو كجباس-أو دج, ةل-هو لوا هللاب مكيصوأ

 اولدعاف ةداعسلا لهأ منك ناو مهو دسحنالف او دا مكموق ناو" ا

 اولضفاف كيف لالا ضف ناكناو + اوففعتف متذوعأ متنا ناو '
 اولء-افةرب_ثعلا نود مكسفناف 9+ مكموقب ىهاودلا ىد>|تازن ناو

 اولجافتاململا ىف مكولج امو 4+ ومهومر<الفامرغاوملط ناو

 بك ار لاس نديهس نأ لبقو) مهرد فلا نب رشعب ىلس هاف لاق

 تارثلا قس عا تناكو كلام نب هللا دمعدب ىف ةب رخلاو ىانلل ىسوم

 هاذاحاذاو هتاذاحم ىلاريس نأ ف اكتيف ى ءومريسم عض هةومظحلي هللاديعو

 امألاقف ملاس نيديعس ىلءليقا«_لع كلذ لاطاملف بارتلا كلذدلان

 داهت+الا ىف رصقام نينئمؤملاربمأاي هللاو لاق نئادا اذه نم قلنام ىرت

 (قيقوتلامرح نكلو
  (نامزلاببدأتلا

 ىفك (اولاقو) ةظع مايالا تلغتب و ابيدأت ب راهتلاب ىكءامك لا تلاق 1

 رعاشلالافادش سه ىلةعلاب وايدؤ وم رهدلاب ظ 1

 ىبد وم ىرهدف يبدأ" هي مأ 2+ دش م 10 / تلاع 1



 هن ا[ -

 رخ آلاقو
 راهنلاو ليللا هبدأءادلاو هبدؤي ل نم

 رايدلاهبتنمطوأ هلت ملرهدلادياذ نم

 رخآ لاقو
 بييللا ظوش مايالابو 2 ارذع مايالاَّ كل تقباامو

 ارب نامزلا ئك (اولاقو) قبامم ىخماماري_#*رهذلاب قك (اولاقو)

 | لاق ٌكيدأن م مه نبا ىسعل ليقو) أوبر حام بانلالا ىوذل

 (كلامنب سنانعىور) هتتحافاعيبق لهدا ت باردا ةيدااك

 تعمسهنمريخ هلق ىذلاوالاة:سالورهشالو ةليلالو موي نمام لاقهنا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان تناكو سو هيلع هللا ىلص يبن نم كلذ

 هللا ىضر ةباحصلا ىلع كاذ قثفاهةمسف ىلا رعاءاذ ق._سالءامضعلا

 .ايندلاهذه نمأش عفرب النا هللا ىلعاق- نا رلسو هيلع هّللا ىلص لاقف مهنع

 ىلا ةيلهادلا ىف ىلهأ ىندعب لاق نادمه نم خيش نع (ىكح وز هعضوألا

 فرشثا كاذدعب مث هيلا لصأ الارهد تثكسفايادهم ىريجلا عالكلا ىذ

 كلذدعتب هتيأرم“ ا|ادجسر صقلا ل و> نم هلرخفهرصقيفةوك نماموت

 5 0 داتا طمسو اج مهردب ىرتشاو صج ىلارج اهدقو

 تايبالاد ده

 50 ءالب" ف ا( 2+ ادك تناك اذا انندلل فا

 ىدزلا ساك امس# هتعرح + اهديص ىف ءىصا ىشعافص نأ

 ٠ 2 اذليق اشيعولاعلا عنا د+ نمليقام اذا تنك دقو
 5 انعىلوّدالو ه«هنماتسكي الان امز انيلع قبال 0 سسام نب ساو لاف و

 ”لامتاانبممل سيل موقم ركلذأدقوك

 يب رتبي 0 وعم تبسم د

 5 دكطملا

2 2 50 95 4 5 
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 هك

 | راثنامزلاد دنع و ضم تاثداحلا نع للك

 ا
0 



 هل 1 ١

 هلوق كلذ نمو هلانك الان امز. 0

 هيلع تيكيوربع ف ترص 2+ املف هتمت يكب ونبر 0

 هريغلاقو 1 ٠

 ىسمأ ىلع تيكبالاو م لم ة-ارهيف ىحترامون امو ١
 رهدلا هلأبخ دقوالا ىبوط'ىشل سانلا لاقام (هذع هللا ىضر ىلع لاقو):

 ةجاجدالااها نكي ليئارسا ىنب نمةأ سانا ىكح (ةفيطلا) ءوسمول,
 اهحذاملف هيلع عدتلو ىلاءتهللا ىلا اه سهأ تدرو تربصف قراساهقرسف
 ىلعر دقي ملف هتقلازاف ىسفههحوىف هعمج تنناهشدر فتنوقراسلا

 كلد_>االلاقف هلاكشف ل_,ئارساىب رامحا نماريح ىنأنأ ىلا كلذ

 كتحاحدن:ااهل لاق نمابم لال سراف ةأراادذه كيلع وعدتناالاءاود

 هلع عدتململو لاق لءف دق تلاقاهق رس نم ءااذادةا لاقف تق رستلاقف ا ١

 هيلع تع دفاهضغرانأ ىتحاج لازاف كلذكوهتلاقاهضيس ين كعذ دقو.

 يو راف دان لع نأ نيا كلذا لمقف هيدنو مشي را ايكاشل
 طقس هيلع عدو اهسفنل ترصتتنا املفاهل هللارصتنا هيلع عدب إو تريص

 ١ ةد_شلا نم هههصن ام ىلع ريصي نأ د معلا ىلع بحاولاف ه-و نمش 1 ظ

 ناو امس رسعلا عمنا و ريسصلاعم هللا معي ولاعت هتلادمحتو ١

 مل و هيلع هللا ىلص هلوقل الج اع حي رفلا ارمقعأ تلاوناذاايازرلاو تت اصملا

 نارس رسع بلغت نأ

 ىأرلا ط.فتساالو ىأرلا ل لع ىوهلاد_هود>ام (ءامكعلامالك نمو)

 لمعءاضغللا يهستك االوةاساوملا ل تمع معنلاتظفحالو ةرؤشملا لثع

 ريصت رصنت نم (لاقيناكو) ريصلا لثع رومالا تءيتسا امو ربكلاب /
 ربصلاالا رهدلاءادل ءاودالو ريصلا مث مار زعالا عف دنالرهدلا بناول ناو

 بوركللرتسرب_صلا لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع (ىددد) 3



 ! ا
 1 .ةيطمريصلال اق هلا (هتعهللاىذ رىلع نعو) بوطخلا ىلع نوعو

 0 ىضر ةثئاعل (لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر لاقو) لكيال فيسوربدنال

 ' ريصلابالا ل هرلا نم مزعلا لوا نم ضر, ل ىلاعف هللا نأ ةشئاعاي اهنعدللا

 لسرلا نم مزععلا اولو أر بص اك يصاف لجوز عل اقف هباوغلك امالا نفلكيملو
 اكسال طسو هيلع هللا بس ىنلا نآق . (اوربصاكن ربصال هاو فأو)
 ه«مالسو هنلات اولد لسرلا كلذكو هرصنوهرفط نع هربمص هحورفسأ سهأ

 (ةدئاف) اورصتناواورفظاوري_صاسمل مزعلا اولوأ مهنيذلا نيعججا لع

 ح ون مه لئاقم لاقف لاوقا ىلع مزعلا اولوأ» اينالاف ملا لها ففاتخا

 مهملع همالسو هللا تاولص بوبأو سنو وابوقعي وقاحساو مهارب و

 لاق :ومالسلاوةالصلا مببلع ىسيعو ىسومو مهأ رباو حوت 'مهةداَتق لاقو

 (هيلعاوريص امرك ذ) لوقاف مزعلااولوأ هللا مهامس ىتج :> هيلعاوربص ىذلااه

 هبلعح وثناك امنع هّللا ىذر سامع نيا لاق دقف مالسلا هيلع ونامأ

 دوعي مث تامدقهنان وري هدب يف قايودسلفف فلي مث بردي مال_.بلا

 هءاج مهناعا نمو مهنم سيأ الو ىلاعت هللا ىلا مهوعديو هموق ىلا حبر خيو

 جتيشلا اذهرظنأ ىنبايهثبال لاقف هنباهعمو هاصع ىلع كوي ربك لحر
 هببأ نماهذ_جافاصعلا نم ئكمتباايءهاهللاقف كرغبالو هفرعاو .

 ترلاقف ههحو ىلع هم د لاسو هس أراهم جش مإلسلا هيلعح ولاه. برضو

 ىبريصفالاو مه دهاف ة>اح مهوفكل نكي ناف كداع ىلعفيبام ىرثدق

 الف نمآدق نمالاك موق نم نمرؤي نا هناهملا قكاعت هللا ىجواف محناىلا

 مالك ةئيفسلاثيد>و هّدصقيف ولا كإقلاعنصاو ن ولعفياوناك اع سددت

 ريص دب زادهف تش ناهعحارف هعضومأده سيلريسفتلا لهال طوسم

 ا اهربغو مانصالاريسك ال.هناف (مهارباامأو) هموق ىلع هراصتناو حوت



 1 , 2000 - 000 ٠

 ! لمج حفس ىلإ اعارذنوّتسهرادح. لوط شوبلباكا نان موب 1

 دحأ فايف مهارباقار>الاويطتحان ا مهكسلم ىدانم ىدانولاع ٠
 اود سولامحلا سور ىواس تطحلاداك ىت>اموب نيب راك ذاولعفو 0

 قرتسيف اهب رعرئاطلا ناك ىتحاببمل عفترافرانلا هيفاوف ذقوزمألاباوبا ٠
 ىلع مب .هأ اربااوعف رم *؟اقيندم هقوفاوبو اكتاشاتماوش ماب ةدش نم ظ 1

 منو طارح لال للامن هللا اعدوءامسلا ىلا ه_ةرط عفرف ءانبلا سأر 7

 لاقو لب , ريد هلع لزنف ةئس نب رشعو ةئس كاذذاهرع ناكو ليكولا 0

 هملع ناس نم ىسح لاقف كب رلسدللاففالفكيلاامألاقةحاحكلأ
 نم هلهللاجي رخاف مههاربا ىلع امالسوادرب ىنوكرانا,ىلاعتهّللا لاقف ىلاحب ٠
 ذو رم كإهأ مث هللاءاحنو مايا ةعيسعضوملاكلذ ىف ماقأوابنعءامضرالا '

 سهأ لب اقف هدلو حذةصق هتءاج مُرب_صةرمهذهفءايشالا سأبهموقو
 . هتصقو لاهما الو لامهاريغنم هحذىلاعراسو ملستلاواضرلابهبر ٠

 هرصب باهذوهدلو قارفب ىلتب ال هنافمالسلاهيلع(بوقعيامأو) ةروهشم
 بمحلا| ىف هداقلاب هّللا هالمباا مل غسوب كإ ذكو ليج ريص لاقفهنز> دادتشاو 7

 نينسعضب هيف هثكمو نجسلاهلاخداو هيبالهقارفو ديبعلا عابتأك هعببو ٠
 امهلمث ع جامهري_صامهروأ مرجالفهلوبقوهري_صيهلك كلذ قلتهناو '

 (بوبأامأو) ةرخ"الا ىف ةوبنلا كلم عماين دلايف كلملابةرد_قلا عاسنأو
 نمزملا ضرملاعباتت وهلامو هلهأ كال. ىلاعت هللا هالتبا هناف مالسلا هيلع

 هلجج نعةب رشبلا ىوقلا فعضتام ىلاد معأ ىضف أ ىت#> كلها مقسسلاو

 هذه ىلع هتايث هنم هللا لعاملف نيجارلا ,- رأت نأو رضلا نسم بر لاقف ا

 .قول# ىلا ىكشامو ةنسر شع ةينامت ليقام ىلع ىهوةدملاهةهلوطةلاخلا

 هلهأدانبنآو رض نم هبامانفشكف ىلاع: لاقف هيلع هفاطلاب هللا اعد هب ل زئام 0

 هعيمو همقن ىول» ماين اوستن و لع ىانأوا دنع نمةجر ملشمو



 هلا لى ظ

 ديعلا معتارباصداندجواناهل لاق ثي- فصولا هنع لكي امهمركماسقأ نم
 هب هللا سعأا لب هاوملا ىتسأو تتارملا ىلعأ نمريصلا نكي ولف باوأ هنا

 باوبأ مهربصي مل حذو مزعلا وأ مهربص بيس مهامسو مرا ىو ذهلسر
 افمهما سو مهومأمو مه أ ةياغهندأ نم مهعفمو مفلاؤسو مهدأ سه

 سيعلا ليقو ' مهادع نع زرصق ناو مه ىدتقاو مهاد ىدتها نمدعسأ
 همقعي قيضلاو ة> أرلاهمقعي بعتلاوءاخرل ا اهمقعي ة د كثلاو سهلا هقعي

 نم قفوملاو ةجرلا ل زنتةدشلا ىهانت دنعو حب رفلا هيقعي ريصلاوةعسسلا

 لاق) ارزوواعز> هيل اردقلا قاس نم قشلاوارحأأواريص ىل !اعنهللاهقز ر

 (ليقو) ةييصمءاخرلاو ةمعنءالملا دعي ل نمان دنع هةفي ل( هللا هجر ىوونلا

 اهلك اين دلا( ةنييع نبا لاقو) بوثذلا تارافك بولقال ضرع ىتلا مومهلا

 ةحئانب نغم حوزت (لقو) حزوهفر ورع نمامف ناك افمومع
 حرفايندلااماهذهايا هن لاقف قز رلا ىفانل عسوأ مهللا لوقتاموب اهعمسف

 كوعد نزح. ناك ناوى وعدح رفناك نافكلذىفرطبان 1 أدقو نزحو

 ريهطتوأر خدم ناوثاما ةليلج ظوظحل ةبسكم ةيضمملاثداوملا (ليقو)
 دقل في رهتوأ ةلفغ نم هيسنتوأ بنذ نه.

 ( رعاشلالاق)ةمعنلار
1 

 لم<لال و زبن اراع ن كلو + ةمعنرهلا نع تلاززا راعالو

 * سطاعلا تيهشن نادل 3

 سو هلع هلا ىلض هللا ل وسر لاق لاق ةدنيت أ نإ ركب ىأ ثيد- س> نه.

 سطعاذالاقو هتمشت الف دم< ل نافهللادم< ىتح سطاعلا تمشيال

 هللا ىضر ىلع(لاقو)هوتمشنالف هللا دم<ل ناو هوتمشف هّللادمخ مكدحأ

 مكلابحلصي هللا مكي لاقف هللا كجرب اولاقف هنع هللا ىذرر عنا

 رج ا

 انلهللارفغي لاقف هللا كج ر يهل ليقف هللا دهف- (هنعهللا ىذر ىلع سطع)



 نما ظ

 ٠٠ مالو هوتدشف تح [سطعاذا(هتغشا يضر تاطغنان رعلاتو)كاو ٠
 قو )ةد- او ةسه تيمشتلا مهضعب لاقو كونضم كناهلاواوقفداز ناف ٠

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هللا دبع نب كلام ثيدح نم (اطوملا
 نامث هتمشف سطعنامت هتمشف سطع نام هتم_ثف سطعنالاق

 اهرسكي «عراضموءاطلاجّتفب سطعو كونضم كنالةف سطع 1

 ةنامشلا كنعهللادعبأ هانعم باعث لاق نينعلا مضي ساطعلامسالاو * ٠
 نس>- تمس ىلع هللا كلم ةلم_هملايهانعمو كلعهبتمشامكينحو

 هللا جر ىتعف هدقاعم ل صفيوندلا طبا سل ساظعلا نال
 هتمسىلاوضع لك اهب عجربو ىلوالاكلاح ىلا اهب عدجرتةجر كاطعأ

 رام اا
 ة«اهاضفو ضرملا ةدابع تادآ

 ضيرملا دئاع شرعلا ل ظ ىف ةثالث لبو هيلعدللا ىل_ صدهللا وسر لاق

 ةدايعلا ف سولل | ف.ف ةنسلا نمو هيدلاو عئاطو ةزانملاعيشمو

 هد ع سولملا اولاطأف هباخصأهداعف ىتزملا هللادبعنب ركب ( ضرمح)
 بتكسف ناسنا صه (ليقو) رازيحيحصلاو داعي ضيرملا لاقف

 .نم ةلعلاب كرهطو مقسلا نم كبام كنع هللا فشكهئاق دصأ ضعب هيلا

 ق>-نا (ليقو) ةديصلا اود كقعأو ةيفاعلا كلاب كءتمو ااطخلا

 رعاشلا لاق لوالا ىلعو نيموب دعب مول وأ موب دعب مول ةدايعلا

 دئاعلا ل ءلعلاو ةحيحصلاىنهف * تمربّتف اهتدعف تضم تلاق

 دلاولا ريغ _ضلا دلولل قرام «٠ اهبلقكتح بولفلا ناول هللاو
 ْ ىباشلا ىلعو

 نيعلاب ظدللا لثم كل ةسلجو - ”نيموب دعب موي ةدايعلا قح
 نيفرحلءاست كاذ نم كبفع * ةلءاسم ىفال_ءلع نمربنال



 ه- ([م

 7 ديرأهللاقف هباضأن م لجرهيلع لخدف (ءالءلا نيو رعوبأ صرخ
 2” نأ كعدنالةسفاعلاف ىلتسانأو ىفاعم تنأهللاقف ةإللا كرهاسأن ا
 ركشلاةفاعلا لهال بهي ناهللا لأسأو مانأ ناىنعدبال ءالملاو رهست

 ناوسه نب زب زعلا دع ىلع (ةزعربكل+خدو) ربصلا ءالملا لهالو

 ىبرتوءدلمقساو مل ننأبالا مال كرو رس ناو لاقف ضب صؤهو

 . «كفنك ىفلوةفاعلاريمالا هيأ هللا لئسأ نكلو "ىلا كبام فرصي نأ
 لوقي وهو حبر خف ةرئاكيهل سعأو كءديذف ةمصبلا

 داوعلاب ناكىكشتلا تبل * انريغ دسسو انديسدوعنو

 ىدالتوق ةراط نم ئطصلملاب * هّيدفل ةبدق ليش 3 وأ

 ظ ليلعىلا(بدالا لهأ نمل حر كو
 ْ ا هلءادفلا وسفن * هلتلقف لتعم كنا تشن

 1 امام ريغ ىتأو ليلعلا ردأ #* هل ناك مث ىب هتلع ناب

 ليلع ىلا 1 بلكو

 ' ىئملاو كبف ىوهلا ىطعي ول كانمقو

 رحالا كلناكو ىوكشلاا ناكلل

 .ةلعلامابأه دع باغفق هحدتعو دلاخ نب ىيبحيلا فاتح ( رعاش ناكو)

 ..ستكه تاع نم لح رلاقافأاماف هنع لأسم و جيم دقتفي رف هل تّصرع

 ظ لوقت هيلا
 207 اليوط ءاقب ىل كاقبأو دج هللا كمرك أريمالا اذاهيأ
 اليج اًضيأ هارأ مكحل + هللا كحاصأ هارثال_جأ
 الوسر كيلااانفنم يزال د نا لق كنعا تقأ دق ىلا
 اليزح بيتل اوأىبأدقال ربل ملا وست ملعاففنذلا

 الولم نامزلا ىلع ىلثم ظف دع احا ك_تملع اهفالالممأ

 اليلقلا الا تدهع اممت دج ركتأاف حالصلاب هللا ىنأدق



 ب 8 ل

 الوفأ هيلع ىنلع تلفأ دج ءادغوهو حاردلاتلكأو
 المس كيلا دحأ نا ادغ كل بت ا كبق تمدقىلاكو ١

 ئ (ردتعيريزوأ 00 ١
 اليلع نوكست نا كاشاحو ر_ _ددلا ةان كنع هللا عفر 1

 الوبقم ازثاجرذعلا نم كك * اذامو تملعام هللادهْأ

 الرق كاذ ناك ارهشّلت * :دواعل تدلع دق وأ ىلعلو

 انس اع منا اليس 0| ذعلاب قدلعتلا ىلا ىلن اعحاف

 اليلخ ليلخلا حماسامو لضفلاب* :لضفلا وذ ءاجام اعدقف

 ( رهاط نن هللا دعا هتءملابتكو)

 اليزنماقسلا كب نوكيناوأ * اليلع كارأ نأب ىلع زيزعأ
 اليصأو ةركب كلاهري_عأف * ىتمالسل كلام'ىناتددوف
 اليدب كارعدق امم نوك أو * ىتمالباملاس قست نوكتف

 اليل بأ اذا ل يلم اكاذو * ىكستشتام ىكتشي خأ اذه

 هدوعب هيلع لخ داذا جيبص نب ل يعامسا ناكف دلاخ نب ىب م ص سهو
 هبارثو همانم نع بح املا لُمم_سيف جرم هلاعدو هسأر دنعفقو

 ن؛ليعامساالا اذ_هىض سه ىف ىنداعام ىب<.لاق قافأاملف هماعطو
 نم ىضرملا ىبعدشأ ءارقلا قدح (ىروثلا نايفصس لاقو) حبهص

 ىلع (لجر ل>دو) سوا11نوايطيوت قو ربغ قنؤحي 'وهضا سها ١

 نملاقهريخأاملف هتلع نعهلأسف هض سه قهدوعن زب زعلا ديع نبرم

 مهل عنتالف ىضرملات دعاذار مع لاقف نالفت امو نالف تام َةلعلأ هده

 ىلع مل د اذا سابعنبا (لاقو) انيلادعت الفانع تجرخاذاو ىنوملا
 ةداهشلاهونقلو نظلا نس>وهو هبرقلملهو يشرف توملاىفوهولحرلا
 هلاح نع لاؤسلاب سانلا همربأف (سشعالا صصصو) هورجضتالو
 هللاقهلاح نعدحاهلأساذاف هسأر دذعهلعجو باتك ىفهتصق بتكف
 ا

 لا
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 ظ ندور عندج (صضصو) اهأر قاف بائكلاى ةصقلا كدنع

 هللا دمع هيخأ هلا تتك ف رهاط

 ال اش نم كنا ء'انلا لع كتالحو فا
 ادئاع كلوسر ىوست *+ د_قف اف تالع ىلا

 اد_عاسم كيلا اببس * د_جأرف تالتعاولو
 ادقار كدوعأ ىدح * ىركلا نبع ترعشتسا ال

 اا
 داقرلا مطل ةمرحقذأ مل * داتقلا كوشب ىتلقم تاحك
 داوسلاناكمىتاقم نم لز « انلاو ةدوملا لزاملا خا

 داوعلا فكيلا ىلوخد نم * ىلق ةقرّْد_نع ىنعئم

 ىداؤف نبنالا عم ىسفتل * انينأ كنم تعمس ىذايوأ

 (ديزي نب دمحنو)
 ليهس ءاقللا ىلا ل له ةماعلا ملأ نم كب دف أالءلعاي

 ليوعلاوانضلاّلن ىنع بج + اق باخلا كنود لحب نا

 ضعب ىلع ددقو هسفنل نامهدوبأ ند كنألاق (د#«دشنأو)

 مه 1 ءامحالا

 ىدانرأ مقسلا نم ا

 ىذأنمكءامداوعلارشغمانب

 ىدحو ىف ل وقأافا عما ناف

 1 ْ ( قوطنب كلام ىلا ىئاطلا ماستوب أ بتكو)
 ظ *0  كقلقىفتامركملاودمحلل + قلق مكو ىدنللةعول سس

 كقرأى فو ىرتعملا كمونىف +« ةنفاع هئم هللا ك.سيلأ
1 
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 ا "



 ظ ا 00 ١

 .كقلخ نم لاعفلا مذ رخأ 3 اكماقسلاٌك مس نم جرخ 00 1 ٠

 لاقف (هدوعيهل ضعيف لكوتملا ىلع هللاديعنيدحملخدو)
 صرع هنود اانمللالكو 3 انلمامالا سفن نع عف ديهللأ ْ 0

 ص مع نهدو رد ىذلا نا تيلق

 ضرملا هبال اعيج نيدئاعلإب
 صوع ًانربغ نم امل مامالامف ْ

 ضروع انل هْنم هريغ ىف سلو

 اوضرقناو هللا داعدابول + تملس «سفتاماذا ىلايأاف
 (ءاسهالا ضد قرخ لاق و)

 هتلعل ايندلا تاتعاف لتعاو

 مركلاو سأيلاهبف لتعاف لّتعاو 20
 تعشساو دحلا راثأ. لقتسا ال

 مقسلاو نازؤحالاو ةبامضلا هنع

 لاقف (ةضيسصقارعلاباهنا ىللنونجمغلبو)
 .قيدصتنأواهوفحت كلامف * ةضيرسه قارعلاب ىليل نولوقي
 .قيفش قارعلاب كاش لك ىلع + ىنناف قارعلاب ىذه هللا ئش

 رهاطن هللادبعندمحنو)

 ءكدلح نعو نوعد نءكينغت# ةيفاع هنم هللا كسلأ ظ
 ش كدس- قدرك ءفيعمةس لب * تضرع ةلءلالاذ كمقس ظ

 . (هريغ لاقو)
 ٌكمقس نم هدكستشنام فدكو #* تلح هلا فيكى مأأي

 ٌكمسيم قوربىل حلي ل ذم * امههعأ ىل ناموب ناذه

 .لمف قوق كتلدق اهنأب * انلاقنبح كاجتدسح

 ١.. (محس لاقو)



 5 ارا
 : انام ناك ىت ج>ةد>اوو * عبر داو دات نهىجش ن همك

 ىنندعي مايخلا ىدقأن من امقأو

 اسناد لئاوعلا ضعب اعا الا

 ْ 0 (فئحالا نب سايعلإو)
 ] ىلأو ذو ىسفتيو + ىناك نكلو مقسلاكبالا

 ىلبريو ىبم تطااخ * امف تعد_ص كناىل لبق“

 ل (ىدهملاتئب ةيلعل دب زب ند دشنأو)

 1 0 هله ةلراعر نسا يكتطرانع
 كلذ, ترفظ دق ىل_:ة نيديرت

 كلاه نوهأ التقاولاةف * ' هنو رتف.كداوعلل كلوقو
 كلاب ت رطخ ىناىرسدقل * ةءاسع ىنتلن نا ىنءاسنتلا

 (هبردبع نبا لاقو)

 تصوالعلا تاوثأ نيب, ىدنلا حور.

 بوصوف دجمل دسح ىف نكتفي

 ىتض بوحش وسكم كدحو تنأام.

 بودحشمو ىنضم نم كنمانلك لب

 بوجح ريغاموب كلذب بايو + , هتلالج نم باخ هيلع نمان.

 بوبأ هللا ىن 0 هت لاسك ماع لأ

 (اضيادا)
 .سضلاو مقسلا كنملان ناو رغال

 ا ال دقو

 رصبيلاو عمساا نم كبرتل ىدف * اهتراضع ىورملارمقلاةرغاي.

 رصفلاةماغرضلاك عوب |اذكهف + ةيلاصباكوعوم كمسح ىسع
/ 1 
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 اك فلا ' و :يباألال]ط ىلا نانا



 تامسسص

 رجفس هيد ق دك ابناك * ا حور ْ 0

 ئ لدفاع وهاذا رك * ردقىوس*وثهدولأ# لاغو)

 د ةشوعملا حالصا بتادآإ#

 ىقبوتكحم لملا:وبو نم هبلطو قفرلاو قزرا طق مئاوهز 1

 ددما مدآنب تكلا ضعىفو قزرلابابكلحتفا كدي كر ةاروتلا '
 قس م هدأ نبا رمهارباناكو قزرلا نمابابا أ لمعلا نم مابا كدي
 قس درا هس رازلاز ننال اح ار كلاب لمعيو جربو |
 لمعلا مهعنمو لدحلا , هاطعأ ءوسموقب هللادارأ اذا ىعازوالا لاق لمللاب ّ

 نم هير ل و ىلاعت هلوقريسفتىف ءاحدقو. ٠
 نمىأراذاف ىراحصلا ىف رودي ناكم اللا هلع دواد نأ كلذو ديدملا 1١

 نم هحلصب ءىشب هبأع 0 2 فرعبال ا

 ناس يهنالاابيعدوا ديفدجأالىا لوقي ن مامريعمسق سف ا
 ىلاعت هللأ ىدب نيب عرضتو هبارحت ىف مالا هيلع دواد ىلص كلذد_دعف

 هلعحو دي دحلا ةعئص ىل امن هللأ هملعف هتوق ىلع هب نيعدس م هملعد ن ,ًاهلأسو ا

 لاقو عوردلاا بم مكحت راصوهرمأ ىلعاهبناعتساواهفرتحاف عمشلاكهدءىفا
 لاقوداهملا هدف ر> تناكف ىحم ار لظ تحن قزر لعج لسو هيلع هللا ىلص ١

 عرافلا .يدلا دمعلا ضغبب و فرتحما دبعلا بحب هللا نأ لو هيلع هللا ىلص

 لاقف انفازرأ انينأتوانتوبب ىفس لح نولوقي موقانههنأ (نارهم نعو ٠
 رمج لاقو)اولءفيلف نجرلا ليلخ ممهاربا نيقي لم مف ناكن ا ىتج موقءالؤه ْ

 1 نه عت 7

 دمه ليقو) فحزأء اقل نمدشأ لالا مهردلا(ىلاعتهّللا هجر نسحلا نبا

 مهلا لوقي و قزرلا بلط ن ءمكدح أن دعقبال(هنع هللا ىذر باطخلا ننا

 عنص نم لوأن !(ليقو) ةضفالوايهذر طم الءامسلا نأ متملعدقف ىنقررا ٠
 اولاقو) ىنيهاشلابنونزيامتا ى .ءانلا ناكو صاع نب هللا دمع نا ريما ناسلا



 ظ سل ا ”ك ب 5

 ' الخادئئمرك أهبحاصلا لوقي بوثلاو(ازبخ هتع.شأ الع هضرأعبشأ نم
 2 نمر :ًارملادييفلّوغلا (ابهنع هللا ىذرةشئاعت لاف و) ا 1

 ' هجو اوكبتتال (باطخلا نب رعلاقو) هللا ليبس ف دهاجمادبب حمرلا
 نيعي رلاد_>أهناف نيجعلا اوكلما اولاقو اههحوىفاهمهءاف ضرالا

 هرعشناف اغباس بوثلان اك اذا ب انثلاب رتب ناكهلمالغل ( رك وبألاقو)
 لاقو) ساكم عيبلاا فاو سلاج تذأو هرمثنافاريصق ناك اذاو مئاق تنأو
 نانامز ىفهناف هحاصيلف؟ىث هديؤناك نم (ناو هن. كلملادع

 فر> يف ناويملاةايح باتكنم (ةردان) هنيد لدبي ام ل اوأفهمف حباتحا

 مهردةئام_ب رأهعمو دادغي نم 7 ر نا زايرزلا ظفل ىف ىازلا
 .هبعم تناك ىلا مهاردلاب ىرتشاف ناب رزخار رفأد_>وفامهريغ كلعال

 2 رتمهفابءاع >ارفالا قاع و هناكد حتف جمصأ ملف داد_ةىلا عج رم

 ل>رلانقياف اهرفصأو اهفعضأن اكو اد>اواخرفالااهلكت تافةدرأب

 نيشغّتسملا ثايغاي لوقو هاكللءلءاعدلاب ىلاعت هللا ىلا لتي لء>حو رقفلاب

 توصب ميص» و هشير سفن, خر فلا كلذ لءجودربلا لاز ميا
 هثوصنوعم_سوهءلعسانلا عقجأف ماس ةّدسملا تانغأي

 لعف ف.كىتخأاي رظناف مردف 1 ا ما
 هيدي نيب ع اوال كح دعا ءقالاو ىلاعت هللأ عمقدصلا

 اهنم سؤمملاةهدلا نمهانغأ ىتح هريغىلا تافتلالا مدعو فقلاروض>و

 هنعهلةشيالالاءقإهب ر ىلع لمقاو طناسولاو تايسالا كرب نع كذظاف

 .باطخلاهلذل كانهف اهنع ىنف دقو هسفن هبا نال ىجاح همجح الو لغاش

 زري زعلاوهوهدابع نمءاشي نم هتجحرب صتخ نم نادّتسف بارمشلا باطو
 ظ نفر

 د6 ةلك اًماو لك الا بادآ



0 

 تاسيط نماولك اونمآ نيذلااهي ألي ىلاعتهتلا لاق دقق ببطلا ة-حايإاما
 هللا ىلههللال وسر لاقو نودبعتهايإ ملك نا هلل أو ركشاو ,ك انقزرام ش

 لاقو هب رشمو هلك أم ىف هدبع ىلع هتمٌهّْثرْثأ ىرينأ ب حي هللا زا سو هيلع

 نافهنيميب برشبلو هنيميب لكأيلف مكد>أ لك أ اذا لو هيلعدللا ىلص
  ىبأن ىلع ني:مؤااريمأ نعىور هلامثب برششب و هلا مشب لك أي ناطيشلا
 ه«يفاوغلتالو ماعطلا دنع لجوزع هللااورك ذا لاق هنا هه و هللا مركب لاط

 لبق معنلا ةيحصاو :سحأ هدجو هركش ريف مكمياع بح هللا ,هذ نم ةمعن هناف
 اذاهنع هللا ىذر لاقواهيف عنداعاهبحاص ىلعدهشتو لوزتاهتافاهقارف

 الو ضرالا ىلعلك ايلود علا ةسلج سلجيلف ماعطلا ىلع مكدح أس لج

 لجوزعهللااهضغبب ةسلجاوماف عب رتيالو ىرخ الا ىلع هيلجر ىدحإ عضي
 ىلع سول_لا | ولرطأ لاقهنع هللا ىذر قداصلا نعو اهيحاص تقعو

 هللا ىضر ىلع نب نسحلا نعو مكرانعأ نم بسن ال :_عاساهناف دئاوملا

 عب رأاهفرعي نأ رسم لك ىلع ب<؛ةإ_صخ ةرشعاتنثاةدئاملا فلاق هنع
 ةقرعملاف ضر_فلااماف بيدأتاهنمعبب رأو ةنسابنم عب رأو ضرف اهنم
 ىلع سولجلاو ماعطلا ل يبقءوضولافةئسلاامأو ركسشلاو ةيمستلاواضرلاو

 كيليام لك الاف بدأتلا امأو عباضأ تالي لك الاو رسسسالا بناحلا
 سابع نبا نعو سانلاه وجو فرظنلاة لو ديدشلا غضملاو ةمقللاريغصتو

 حلملابتامقل ثالث لس و هيلع هللا ىلذ هللا لوسر لاق لاق امنع هللا ذر

 اعون نيع.سو نينثا م دآن با نع فرصن ماعطلا دعب ثالثو ماعطلا لبق
 اودباهتءهللاىضر ىلع لاقو صربلاو ماذخلاو نو:+خلااهنمءالبلا نم '

 قايرتلا ىلع هوراتحخال حاملا يفام سانلا ل_عولف ماعطلا ل اوأىف حلملاب
 نأ هماعط ىلع ىمس نأ تنمض هنع هللا ىذر تلاط ىنا نب ىلع لاقو

 ٍتيمسف اماعطة-رايلا تاك أد قل نينمؤمللاريمأإي لجر لاقف هنم ىكستشيالا



 ننال ل

 ضعي ىلع 0 اهضعل ىلع تدمسف اناولا كلت ! لاق اذ لع

 ةمقل نمعطنال ناين بملاهنبال لاق «فعدهللا ىذ راضنأ هنعو عكلاي

 هلك اتنأ ل بة لوقت تنأو الا ةعرح الو دب سنن نن مشن الو درابالو راح نم

 ةوقلاو هكعو نم ةمالسلا ىب ريشو ىلك 30701 تا الر ْ

 0 ناوى ديو هتبشأف كر كشو كرك ذو كتعاط ىلع هب

 لس كنف يالا اقرا ا

 محللا نم تابمطلا كرتي نمع (لضفلالثسو) هتلئاعو همعو تتما كلذ

 هللا قتتو لك أتْك يل صييخلا لك أودهزالام لاقف دهزال صيمخلاو

 كيدلاوب كرب فيكرظذا مارحت يقثا اذالال+ا لك أتنأهركيالهللانا
 فيكو نيملسل كتر ف كو راما ىلع كفطع فيكو مح رالكتلصو

 نم ىلا كناسحإفيكو كملظ نع كوفع فيدكو طغلل كم_ظك

 حجوحأ اذه ماك-أىلاتنأىذالل كلامتحاو كربص فيكو كيلا ءاسأ

 دئعلاق نم مس و هيلع هللا ىل_صهتلا ل وس ر لاق صسسخلا كرب نم

 ظ ءامسلاو ضرالابر هللا مدنا ؛ ءامسالاري خ هلاا مد هب سمو همعطم

 0 ا تاس ا 0 أام هرضي م

 مضف تاكأ ذالاقف هنا وفلل دش نسور والا الذ قوسلاىف

 وهن م قوف نسلحالو نيكس نمقل:الوالامش الوانمع تفتلتال اوكءتفش

 ( ىلعلاقو) ةفيظنلا ن نك امالايقصنتالو هلزئم مفر او كنم فرفأ

 اراحماعطلا لك 1 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىبهن هنعهللا ىضر

 ١ ةهكنلا يطن هترك ايم نافءادغلاة رك ابع مكلع ةرييهنا ورع لاقو

 ىلا كسفن قوتنالنأ لاق ةءورملا ىلع هتناعإامو ليق ةءورملا ىلع نيعتو

 طقس نملك أنملاق ملسو هيلع : هللا لص ىلا نعو كريغ ماعط

 ا اد هلال هدلو ىف فوعو ةعس ف شاع ةديانملا



 دل س# 11 #٠

 نيعب رأطخيلف ىشعتاذاو تا دغ ىلع منيلف كدحأ ىدغتاذا لوقيةدلكنبا 0
 سابعنبا لاق) هرفاوسءاشعلاريخو هرك اوبءادغلارب_خليقوةوطخ 2

 هرمدب لجرلا عتب نأ لب و هيلع هللا لص هّللا لوسر ىهن(1 مع هللا ىضر

 م قفراهطاسىلءاموب ىبا رعال(جباخلا لاقو) هيحخأ ةمقل

 ىضر ىلع نب نسما ىد.نبب ةيواعم عضوو كردي نم ضضغا حبانحاي
 لاقفةوادع اهمأنسب و كيب لهب يف هللا

 مهسلحرقو نسحلاناةيواعمدارأةبارقاهمأ نسب وكنب ل_هف نسحلا
 ىضر ةنسدلاموسرلاو باد" الاب+_:هرلعأ نسملاو كولملاس لامر قوت

 ىوشم ىد_ج مدقف ءافلخلا ضءب ةدئام ىلع نارعارض>و امرنع هللا

 1 رأةفلخلاهللاقف هنمهلك أىفاعرسم لك ًايىارءالال عجل

 ٌكَتعضرأ همأ رأكهملع قفشف كارأىبارعالا لاقف 0 نأكدرحم

 ماعط مرض أ ىلذهلاةريسىنأ ن  دوراجأل ) ةدرب ىنأ نب لالب لاق (

 امئانهدجف هدتأن لاق لهفص لاق مذ لاق صاع نب هللادمع نب ىلعالا دمع

 هانثد>ناف ثيدحلا انئبذاجمف هلع ل+خد:ف نذأيف همني د ساووف
 مدقتدقو هندئاع وعديمث ثيدحلان سحأانثدح ناو عامسالا نسحأ

 هن دئام تعضواذا نهنمةدحاو ظفلتال نأ هدالوأت اهمأوه راو>للا 1

 اذكىدنع لوقف ءادتعام هل لوقيفاعئاق هيدب نيب لدمف هف هزامخ لمقب م

 ىلع ةتوه بوقت لير لكس يح نأ كاي دير يو ةدنعام دعرقا ك1
 ءامهش دب رثب ني مث ةدئاملا ىلع عضوتف ناولالا ليقتو ماعطلا نم ديريام

 اوداكدق موقلا نا نظاذا ىتحادرفم لكأبف صجلا نم ءاطقرلفلفلا نم
 هردهللةدرب نيا لاق مسهعم لك الا فنأتسا مث هتمكر ىلع ىم> نؤلتمي

 دبع ن ماشهةرفس (ىلارعارض>) سارضالا عقو ىلع هشاح طب رأام

 ماشه هل لاقف ىبازعالا ةمقل ىفةرعش تفتلاذا هعم لك ا وهامنيف ثكلملا



 دش

 ىتمقلىف ةرعش ىلع ىظ- الت كناو لاقف ىنارعااي كمل ىف ب كغ

 27  لوقيجرخ ملادبأ كعم تلك أال هللاو لك الا سفنب كلاب اف
 ظ ' لخاب ةرايز نم ريختوللا الو

 . دمع ىلع ليك الا فارطأ ظ>الي ظ
 ل00 امودفمروصللا رفع ىنالدئاق لك أ (ديزنب د#لاقو)

 مهيديأ نيب ديرثنم لجرلا لك ايانيبف هانبااصو ىدهملا دهم مداملا
 هعمل ك الاافاع ءانأو دم نأكو ءانالا يف هيف نم ماعطلا ضعب طقسذأ

 لجرلا هيلا تفتلاف ءاك أف لجرلا ف نم طقس ىذلا ماعطلار فعج وبأدخأف
 هللاو نكس كااهكرنأ نأ نمرسسأو لقأ ىهفايندلاامأ نينمئملاريمأايلاقف

 (ىدنشلان ب مهارباثدحو) ةردتالاو ايندلا كتاض ص ىف نكرتال

 من هان دافامون هانأف اريثكروصنملا ىلع ل دي مشاه نم كلل للا لاق

 ”نظىددر وصأملابجاح عب رأاهلهماف تيدغتدةلاقف ءادغلا ىلاهاعد

 نم ىأر املف هافق يف عف درتسلاءارو راصو فرصنااملف ةئيطخلا مهفمل هنأ

 هلاولاقو رف_ءجىأىلا اول.قافهلانام هماعأ ىلا ىتفلااكش كلذ بجاحلا

 مدقيالعبب رلا نارفءجوب أم لاقفاذكواذكىتفلا اذهنملان عيبرلا نا
 ناوائيضغاو كلذ نءانكسمأ مكس ناف ة2هد»قوالا اذ_-ه لدم ىلع ظ

 هلأسف هاعدف عمسو نينمؤملاريمأهلأسي لباولاق مكستعمساو «تلأس متكش
 سم أن اك املف دعب نم فرصنيو لسيف ىلا, ناكىتفلااذهنا لاقف
 هئاد_غىلاءاعدو هيدي نيب لذبتو برق نم لس ىتح نينمؤملا ريما ةاثدأ
 سيلوهاذاو تيدغتدق لاق نااه,يف هل_>أىِتلاةيترملا ق< هلهج نم غلبف

 لثمو عوجلاةلخ دسالاهدب ىف هكراشو نينمؤملاريمأ عملك أن هدنع

 ونألاقو) اوفرصنامن اتوكس موقلااوُدلف لعفلا نود لوقلا هموقبالا ذه
 ق>أو هيلا عدي لاماعط ىف أنمةمطلبس انلا قحأ ( هللا درع نب ركب
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 سلجأ اللوقيفائهه ساجاتدبلاباصهللوقينمنيتمطلب سانا" ٠
 لزنملاب>اصللاقف ماءطل ىعدنمتامطلثالثبس اناا قوانههالا ٠

 ىنفلل نيالا رحنب ورع نامءوبألاقو ) انعم لك اتتيبلاةبرعدا ٠
 ادماغنالوادمادخالوا دماكشالوابكوكمالواممةمالوالجكم نوكي نأ

 حياع ةلحكم هناك ه عدي ىت> ىظعلا قر عت ىذلا لكلا نأهربسفتو

 نولوقيف نولك أتاملوقيفءاشءلاوءادغلا تقوىفىايىذلادمادخلاو
 دماكشلاو مكدعي سيعلا مرح ىف لوقي وهدي ل ديفامسهل مهضغن: نم

 ةرأف علتبادق كيد هنأك قنتذف اهغيسي نأ ل بق ىرخابةمقللا عبتي ىذلا

 نمو) هري_غىدينيبنملك ايوهيد,نيبمامطلاعضي ىذلادماغتلاو
 هئاسلخل لوقي م ماعطلا لبق هيدي لسغب ماعطلا بح اص ىدتبي نأ(بدالا : 1

 موقيالو رخأتيو مهمدقيلف ماعطلادعب لسغاذاف لسغيلف مكسنم ءاش نم

 صأيالو هعيش م4رهظيالو مهلك اؤف مهلبق عبشناو هفويض مايقدعبالا
 ساسحالا ىدقاف كلذ لءفي اكل كالاءانثا ىف مهو قيرباو تسطراضحاب

 نكلملادبعلاقف همك طاسلا حسف ساجلا نم لجرماقف طاسولا ىلع

 امأو) فيضلاودلاولاو ملاعلاو ماهالا مهم دخ نم ىعتسوال ةمب رأ ناو سه

 فيض ثيدح كاتأ له ىلاعت هللا لاقدقف (ماعطلاماعطاو ةفايضلا
 هللأر نوني ناك نم ملسو هيلع هللا ىبص هلأ ل وسر لاقو نيمركسملا مهاربأ

 ناعمسشانك (نسحلا لاقو) هراجذؤيالو هفيض م ركيقرخ الا مويلاو
 هيلع ليلخلا مهاربال ليقو) عاجلا للا الا ماعطا ةمحرلا بجا اومئدسأ“ ١

 ترتخاالا نيّديش نيب تريخام ثالثي لاق اليلخ هللا كذختا مب (مالسلا“
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 / )مسالا تيشملالو تيدغتالو هبل لفكت اجت مقه الو ريغ ىلع هت ىلا

 ا ةدحاوةللاذهانمو ا ال وفض

 ا هماعط نم هءاهضأ نمد_حأ لك ًايملاذا (ى ره 1 1 كو) فياض نم

 ا افانضم ناك نم ىأة قوز مهدد املا (اولاقو) م الو فق هتدعال فلح

 لوأو مالسلا هيلع هاربا ىرقلا نس نم لوأ (اولاقو) هيلع هللا عسو
 هللا دمع مالسالا ىف هماعط ىلع هناريج رطفأ نم لوأو مشاهدي رثلادرث نم
 .ناكو قب رطلا ىلع هدئاوم عضو نم لوأوه و امنع هللا ىضر سانعنبا

 ىلع هرم لك الو دح ل ناف *ى ء ٌشهنم دوعدال ماعط هّمنب نم حرخاذا

 ١ .قالخالا مراكم تيستك | كا (ءامركلا ضعدل ليقو) قيرطلا

 سائلا لعدن انآ لا ىح و<راذمالا تناك لاقف قانضالا عمبدأتلاو

 .بادآ امأز) هتكرت هتصقتساامأو هتعبتامهقالخأ نم هتنهسااف
 ىل قدقف هحولا طسو ىنغلا, هرهظيو هف ايضأم دم ناوهف (فيضلا

 دقو ك>اضوهو ا 1 اعف ىرملا مريخ هحولا ىف ةشاشملا

 1 لال تايبأب مالكا اذه هللا هج رىرديلان بدلا سوم خيشلا نمض

 كلاسملا كيبدل هتمرأو كارق دجادصاقكنمالزنمىفاوءرملاذا

 كرايم مويو الهأ ابح هلقو دع اللهتم هه>و ىفامداب نكف
 كلاه وهامب لذت الو الوغ ؟عىرقلا نمعيطتفامهل مدقو

 كلامو ورسعو ديز هلوادن 3+ مدقتم فلاستيب لبق دقف

 ٌكحاضوهو هب ىنأي نو ف يكف 2+ ىرقلا نمريخ ءرملاهحو ةشاشب
 نعي دملاةلاطاو ةلدولوأ دنع ةقالطلا ةفايضاامامم برعلاتلاقو
 (ىاطلا اح لاقو) ةلك اؤملا

 " ىرز#و ىران نيب ىبأ ام اذا د كلام مأاي رتعملا قراطلا لس
 ديد قورعم لذبأو 2 يا طسأأ

7000 
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 / نفعجنب تادف فرعالال ١ 1 ظ
 ىلأ اذا قراطل مهريخو 4+ ىتفريخ رفهج نباي كنا ظ ١

 ظ لئاةااردهلنو 00

 ,لزنلا فويضلا ةقراطك ءىث#+ 000 اما هلا مل عي هللا 1

 لزاملابرف.ضلاو هلافيض + ىنتلخ ىتةس>رتلاب تازام

 راغاشلا قوت نعل ١
  لزالاب 0 وبضلا نحن دع اتناول انترزوا اكشن

 نادج ني ةلودلا ف.سا لءقام نسحأ امو
 قراطلاو هبق هالي نخا 2ع افراز قل بدر انلرتش ١

 قلامخلا همرح ىذلا الا دع هل لالح ه.ف ام لكو

 لاقف قالحالامراكم نع ىرادلا بهو نع ءتاأس ىعمصالالاقو

 0س او نب مداع لوق تءمساموأ

 كاحاض بو نمرشبلإ هعيشنو 2+ هلوزن لبق فيضاا ىرقتلاناو

 ظ ماركسلا ضعب لافو

 بيدج لحناو ىدنع بضخو + هل-ر لوزن 00 ٌكاضأ
 ىرقلارثكتن اف ايضالل بصخلا 8

 بيصخ ميركلا ه>وامكلو

 (رخآلافو)
 راسياو رسع ىلع راشعلا رقع + ىنرن فيضلااماذا ىسفن تدوع

 مارك البق اهمركب و هفيض ةباد دقفتينا (اًضيأ فيضلاتادآنمو)

 رعاشلا لاق فيضلا

 اسرفلامركست ىتح فيضلا نمأينل م اههحاصولت :ىدنع فضلا ةبطم ١

 ,لحرلاةمدخ ةءورملامامت نم (هنع هللا ىضر نبسحملان ب ىلع لاقو)
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 هيلعهمالسو هللا تاولص ليلدنا مهاربا | ولأ مهمدخام كح هفيض

 نا دآنمو) ةع اق هن [سهاو ل_> وز ء هللا لوق تءمسامأ هلهأو هسفقنت

 وكشيالو مهلبق مانيالو مهسوفن هيلا ليمتامب هفايضا ث دحين أ (فيضما
 0 تثدحنال ناو مهعادو دنع أتي و مهمودق دنع سدو مهروض<نامزلا

 2و يح

 1 ب 7

 : مهاربا نب قاحس | ىناعدّدسالاق مهضعب نع ىكح مهن مهعو رباع

 هنا رفا انل ترد اف تلخدفرارنةرك ىف ةس رهلك  !ىلائرهاظلا

 همداخ ىعدتساف هخامطابنع لذغ ةمقل ىلع تءاجدقةرعثاذافانلك أ
 ةينيصلان ع فشكف ةأطغم ةيكرص هعم و مداخلاداعف هعاعالا ف هيلا ارسءاف

 ن<و هدنع نمانقو انثوءانيلعردكتف جاتخت ةعوطقم خابطلا دياذاف

 الو نكمأامفيك هفايضارطاوخ ىعرينأ ف.ضملا ىلءبدبف لقعنال
 سدعدالو نوهركياع موسع صضغفشالو 0 د ىلع بصخل

 ىلع لغد لد ؛ معرض همشالو ادن ارش ل كنروهظد الو هيدحول

 ةعاجاعدهناماركلا ضعإ نع ل منكم أم لكب رو رسلا مم ولو

 دلولا ناكف ةءلطلا ليج دلو هل زاكو اطامس مل لمعف هناتس ىلا هباككأ نم
 جطسلاىلا دمصرابلا ارخآ ىفف هون وموقلا مه رابنلال اوأىف

 خم صنال ناثالثلاق الطلاب همأ ىلءهونأ فل هتقول تاف طةسف

 متانوهل اقف هدلو نع هفامضأ هلأس ليللاناك املف حمصت نأ ىلا ى كن الو

 هناف ىدلو ىلع اولصت نأمت :ارذام 4 لاق حورذلا اودار | واود أ املف

 / نيحانتربخأ ل ا حطس كلا ىلعأ نم طقس سمالاب

 ردكيالو ,هداذتلا ف هذ امضأأ ىلع صغني نا لقاعل ىجشام لاقف كانلأس

 ىلع اولص مل هقالخأ مراكدو هدا و هريص نم اومجعتف مهشدعف موملع

 . هناملغ سهأي نأ فيض ا ىلءواوفرصناو هيلعاوكب وهف داورضحو مالغلا

 ماعطلاتقو هبا لهسيو مفك اع مهناملغ دقفتو هفامضأ لاعن ظفح



 تل تأ
 الثل الاب سأبال (ماركلاءارمالا ضعبل ل-دقو) ادراو عنجالو 0
 انماعط لكأياو دعنا لاقفودعلا نع رتح و ريمالا ف رعبال نمل دي ١ ا ْ

 نم هيحاخ عاجنأ سيئرلامب ركاب قيلالاوانم هللا هنكمال عدشبالو
 رهسينأ هيلعو هيلع ةعانشلا لوأ كلذ زاف ماءطلاروض> دنع هباب فوقولا
 مه ولق لي ب ناو تاياكملا بي رغو ةثداحم ا ذيذلب مهسنؤي و هفايضأ عم.

 هفايضأ ىريناو كلذ لهأ نمناك نا فرطلا تئارغ نم مهل ل ذبلاب
 فينكلا هرأف دحأكفاضاذا لاق هنا دنهلا كلم نع ليقدقفءاللا ناكم

 لح دي زا (سأبال اولاقو) ىنوسهاة ىف هدعضوف ةسعهب تدلتبا لاف

 هيلعهلنا ىلد ئج لادصق دقوة ديك ةلاةقادصلل معطتس هيخ أراد لحرلا: ) ٠

 تناكشا ذكو ىرا طنالابويأى أو ناهتلا نم هال زنم ناذيشلاو لسو

 ةن املم ى دوعسملا هللا دمع نب وفل ناكو ءببنع هللا ىضر فاسلاةداع

 تيبلجرلا لخدي نا سأ,. الو ةئسلا ىف مملعر و دي ناكفف قودص نوتسو.
 راذ لو هيلع هللا ىبدهنلالوسر ل> ددقف بئاغودو لك أيف هقيدص
 هللا ىىضر ن_بحلا ناكو ةمئاغ ىهواهماعط لك أف اهنعهللا ىضرةريرب

 ةقتسف هذ_هنمو ةنهت ةنولا هذه نمذخأب لعذ- لاقبدنعامو هنع
 ىلع لتاعكسلاي هللاقق عرولا ىف ديعسايأاي كلا دب ام ماشه هل لاف اهلك أيف
 مفي دصوأ هاوق ىلا مكتوب نماولك أت نا مكسفن أ ىلعالو ىلتف لك الا
 فيضملا ىلءو تلقلا هيلا نأمطاو سفنلا هملا تحورتسا نم قيدصلا لاقف

 رضحب لب هدب اد ةلق كلذ نع همنعإالو هفايضأ نعرخأتيال نأ ميركتلا
 اوناكمهعا مونع هللا ىضر ةباددلا نم هريغو سنأن ع ءاح دة دوام مهلا

  مظعأام_مأ ىردنالنولوقيو رْعلا ف ث>و ةسبابلاةرسسكسلا نومستقي

 سنأنعو مدقينا»دنعامر فتحي ىذلاوأهيلامدقامرقتحي ىذلا ارز و.

 ةولح ةمقلهاخأ مقل نم لاق ل سو هيلع هللا لص بألا نع «تنعهللا ىضر.:



 اس ع8

 هناهتلاهجر ىتقاشلامامالا ن ء (ىكحو) فق ةوملا ةرارسم هن :ءهللا فرص
 بطياع ةعقر موي لك ىفدل بةكناكفدادغس ىلار ةعرلا دةعالزان ع

 انولاهبف قد اواموياهنم ىيفاشلااهذ_أف ةي راجل ىلااهءف دب و ناولالا نم

 فلييلاةنس ناكو كا ذبار اورسسةب راطأ قيعاف كلذ ىف ارفعزلا ف رهفرخآ

 ىهتشوام صخش لك لك أيل ةءفدناولالاة لج اوم هينا م.م ءهنلا ىضر
 . مدقاذا فيضملا ىلءوةراحلارخآ ىلا فيضلا فيض | عيش,ن أ ة:لا نمو
 ىنضن ةثالث ليقدقف هتريشع نممذ< نم رظتحي ال نا ءفاضا ىلا اعطلا

 ْ مامالا لزنوءىحن نم اهلرظتني ةدئامو ءىطب لوسرو ءيضيال حارس

 لمفالهردق بصف هنع هللا ىذر كلام امماما بع هللا ه_حر ىفاشلا

 صرف فضلا ىلع فيضملاةمدخف ىنمتيأرام كءرباللاقو هيدي
 اهحأ نا هلدباو كماعط ص رعأ

 العف نا. ركسشاو ىنأ نم ىلع فا>او
 الفتح رهدلا تساف ليلقلا نم 4+ امشت2ش ضرعلا ىرباس نكنالو

 رادتعالادرجع هنعْك سمف هل رذّتعيف فرضلا ىلع مز نمءالخلا نمو

 لاق ةدشاادعب حب رفلاام (ءالذلا ضغمل ليقو) ةطرو نم صا هناك

 هيدأب زفاصيو هماعط هرجع نمءالخاا نموم وصلا, ف.ضااردتعي نا

 نأب سأ هفويض هآراذاف هماعطرضحن نم مهنمواملاح ىلع قرت نأ ىبتشيو
 رضح نم هباصأق نأ ر ذتعيو سوفنلا ىلا اهاهشاو اهيطأ اهنم عفري
 نيبو فيض هيلع نذأتساهناءالذلا ضعد نع (ىكحو) هدنع ةادغلاب

 ل دفق لسعلا عفريزا دارأو زبملا عفرف لك ل عاف ةدب زوزبخ هيدب
 هل لاقف زبخالب لسعلا لك أرال هفيض نأ لدضا | نظف هءعفري نا لمق فيضلا
 ليغبلاهللاقفاقءل للا قعلي ل_عجو مف لاقزبخالبالسع لك أننأ ىرت
 يكل كيلقهنكل او تقدص م : لاق ىلقلا قرح هنا هتلاو جا يالهم

 بأ ا 0 ١
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 ايدل اد: للا ئشطا 'تأقل رع عوجلاىلع اغلاقها مهضفيع ١
 لاقف ك ديس نيأهل تاقف مالغ تدجوف هتيب تاب لا تاك هدنع ىدغتاف ١

 نمو اب راهتءح رف لاق نك ىتطغأنأالا تلعكلتاقال هللاو

 فالح هناءالذياا ضءب نع (ىكح وز هميشفتو ريسملا ءيثلامدقتل غلا 1

 لطرلان اف نبا ل ةتستالهل لاقو انمحوازبخ هلرض>أو هقيدص ىلعامو

 لاق كلذ فيكو لاق فصنو م_هردب هلعجأ انأ هفيضدل لاقف مه اردةئالثب ا

 لوقدىذلا نمءال ود نباف نم>الب ةمقاو نب2 ةمقل لك 1

 مث هلا قراطال نف تلق 3+ ىنغلا ىغبتل>رتامأت لاق ٠

 مدعملا ىفلا دهح منتلق دع هل ءىث كدنع لهف تلاق

 عطأ ملو فرضلا معطأدق 26 ةلسل نم هللأ قس-دحو كف

 مهردلاو لاملاب غلا سهل 3+ هذهاي سفنلاب ىنغلا نا ظ

 ىشحلاىواط ىرقلا ىفسانوحن ىرس
 بذاو كلا نونظلا همق را

 براذو فويضلا ليفط طقددعل 2 ماش حمصصلا للاانم هلت انف

 ةقفاومللار داس نأوهف (فيضلا بادآامأو) نيلئاقلا نيبام ناتشق

 هلم دقو هديب ىلا هب ل دف فيض بارعالا ضعب ىلع درو هنا ىكح دف

 لاقف هيف تيبأ ناكم ىلا باتحأا ماو عئاح تسل فيضلا لاتف ماعطلا

 .ىتح دب نأ ىرأ ال ىلاف ىربغ فرض نكف كمر ع اذه ناك اذاىارعالا

 لاق رابيا ضع نع (ىكحو) كنيبو ىنيبامف نوجوهتو دال_لا ىف ظ
 نماشانق هيلع ضرعال جركلا م اغلا ندع رم والا ذشما ظ

 نمتمقف ترضح دقة وك اغلا قامطأب اذاو هب دي نسأنأ امهمف راجي

-76- 3 

 ن0 حسم تح



 ا همركت قفحنو تدل سلبا ىاعا قلم اا 5 هسلكح

 ءاجدقوالا ىناثلامويلا فرعشأ لف تفرصنا مث اديجالك أ تلك افاعئاج

 مضهلا“ىطب لك الا ليلق ىنا نالفايىللاقف هيلا ىناعدتساف ةلغبب همالغ
 .لاق ىنعاهد- هب عطقنتالن أدب رأف سمالا,ك تلك اوم لتباطدلو

 ريثك لام هنمىب رقب ل رصف ىباطيف همالغرم-تماعقتا ىف ةمتنكفإ
 :  لزنملا اص ل كن النا (انراع تلاباد نمو) ص ل

 ةيحان ىلا عاطتبال ناو ةجا اءاضق عضومو ةلمقلا ىوسهراد نم "يش نع

 لإ قب نه عمال ناو هب همك او ناكمىهسلحأ اذا هفلاخال ناو < رح لا

 نم لقند_ةفاهعم هعنع الفذكر ل كل زيملا باص ىأر اذاوهيدب

 مهم قلخلا 'ىبس هفامضأ ىلع ا ددب رعناكءامركلا ضعب نأ عمال ضعب

 ميرك هنال>رلا اده نم ىلرهظي ىذلا ل اقف ءامك ذالا ضعب كاذ غلش

 ل املا شانوس مالا قالا اوس نأ امو قالا الا

 نأكل له لاقف هم هلع تماسو هندصقف لاق هسحأ ةةرق ى رالهيلع لفطتأ

 ىلنذاف هراد تانيا ءاحز أىلا ىدي نيب راسف مد تلق ىفيضنوكت

 ٠ ١ ١ اطعاو قلحأ ثيح تينلذ باجر دص يف ىسلتاف تايجدف
 هعم تبعلف معن تلق أي نقتتالاقو احنرطش ىلع ب رخاف هيلع تدنتساف

 اتسط مدقائغرفاماف لك آ انأوهباطتساامىل مدقي لءج ماعطاارض>املق

ي ىلعءاملا كسي نأ دأ اراواش رباو
 :١ جورخلادار أوكلذ نم 5 ىد

 ىربديساي تاق عوجرلا دارأ املقث اانعإا للا دق دعب اق ن سد

 هلئاولاقف 1 ىهامو لاق ةبرك ىنعتحر ؤالا هلأ كدشنأ

 فيضلا لصي 'ممدأعوس الاكءاذأ . ىد-وحام
 ردصلا قهساحأف ىرادىلا

 ا ”ىلعهدرالا فرظتسسم“ ىلإ هفحنأالف ماعطلاهبلام .دقأ مل كلذ ىبأيف
1 
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 .لمفتام ثالثلا قالطلاب فلدوف لسغلا دنع هيدي ىلعءاملابصأ نا دير 1

 ناسنالا مكحيال ىسفنف لوقأف كلذ نم ىناكمي الف هعيشأناديرأمث
 ىعم ىو هبرضأو لب هنعلأو همتشأ كلاذدلعؤ هتيبىفىتهسفن ىلع ٠

 مهضعب لوقي كاذ
 فيطل عيط وم ز-اذ ناك نا * ص رتعي نأ ف .ضال ىغشال

 فحم ناوأ فصئي ناءاشنا * هش ناسن الا سالاف

 ايودب نوكيناالا طرفملا لك الاةرثك اهنمرومأ ٌفيضلا ىلع تاعياممو
 ةطبرخ هعم كة: ا نيدرشلا قيرط عسل نا اهامو هن داعاهناف :

 نأ هملعيو ريغصلاهدلو هعمذ> أي نااهئمو ىدايزلاامف بأقي ةعمشم

 اهنمو ريغ_صلاهدلو مسا ىلع ىطعيل ماعطلا نم فارصنالا تقو ىكمي

 . فارجلاو دادعلاو فداشتملااهنف ةريثكب ويعاببف دعدقو ةلك اوملا مق
 ماسقلاو ماوعلاو تاقللاو تاسلاو صارقلاو صافنلاو فاشرلاو ظ :

 غابصلاوبيلملاو فشةلاو ستفملاو سثرملاو خخنرملاو ديزملاو لاخلاو
 امأف قلوضفلاو ىئهملاو سدزهملاو ىحرطشلاو حنجل او ىباملاو خافنلاو

 اعلطتمالاهارثالف ماعطلا عارف 0 هعوج كس ىذلا وهف فراشلا

 ىذلا وهفدادملاامأو ماعطلاوه ل دام لك نا نظي تايلا ةيحانىلا ١

 هسفن ىسشيو اهلاريشيو هءباصأ ىلعدعيو ىدايزلا دعىف قرغتس

 بناجلا ىلااهب ف ريو ةيدب زل بناجىف مقالا لهجيىذلا وهفارجلاو
 نيحاس عمسيفاهفشتريو هيفىف ةمقللا لمح يذلا وه فاشرلاو رخ الا

 لعحي ىذلاوهض افنلاو كلذبذتلي وهو هئاسلج ىلع نال سحءعلبلا

 ضرقي ىذلاوه ضارقلاو ةيدب زاا ىف هعباصأ ضفنب و «بف ىفةمقللا

 تابملاو كلذدعي ماعطلا ىف اهعضيو اهبذبيىت> هنانسأ فارطأب ةمقللا

 يدا ناب نه م -للاذخأب د ومب ىت> نيلك ”الاووحو 6 تبيىذلاوه ١ ١



 ١ ؤه ماسقلاو ىدابزلاذ_خالةرسوة:ئهبعارذ ليعىذلاوه ماوعلاو

 "2 ىذلاوه لاخلاو هيف نم ماعطلا فاهقايديعيو ةمقللا فصن لك ًايىذلا
 1 وه خنرلاو مأ ا راع عن دلل هرافظأب هنانس للحي

 ٍْ سشرملاو ةيئاثلا نملك :ىن> ىلوالا علس الف قاسهالا ىف ةمقللا خنريىذلا

 0 ىذلاو»ه ستفملاو هءأك اوم ىلع شريف ةريخ بغي حاحدلا تسقي ىذلاوه

 1 نحلل نم هيدي فتي ىذلا 1 دا ناش م>للا ىلع سنفي

 ظ آ هيلك اوم نع هيمسف 0 0 ماعطلا ٍ

 الؤ سال هل سف ى جده _ىتانك هءدلك اوم م>ازب ىذلاوه ح لاو

 ىلا ساق هديزونرب ىذلاوه ى 2 لطبشلاو لك الاهءلع قشلا

 هذهو أنه وده عض ىدايزلا مسمار[ لوما اوه سدنهملاو اهناكم

 نم ىعم ن نيم ىنايل لوقيىذلاوهىئقملاو بحام همادق نك ىد-انه

 ظ لك ايل نم موف نافس انلا معطاف رودقلا ىفء يث كدنع قبدق ناك

  افقاو مالغلا قييف هيدي لسغ تقوالا ثيدح هل ذليال نم فايضالا نمو
 وأ نانشالاب هيديلغينم مهئمو هنورظتنيس انلاوهدب ىف قيربالاو
 نممهنمو امهم كو ترفزلاو خسولاعقجا أذاف ةد>اوةسصنواضلا

 بابنوك نأ ىغينب ناك لوق.فالوأ ةسدذملاب ثئد تهفرادلا لخدي

 نم ل فتنيو اًنهد نم وكي نأ ىغبقي ناك ناويالاوانهه نم س اجلا
 ا ظ رخعضوم ىلااهءضوم نمةهك افلا لقئيف سلا بديرت ىلإ ةسدنلا

 1 5: ' فايضالا ةيقب نءلهذو ماعظلا نم ىئمّدسأ هع وج مكمهيدأام ناك ناو



 ا

 ١ يل ضرع 1 دمار وتسو مهعاطقتا ا

 : ناك هناالا كاذامو ةد>اوةليلالو لطب ملهنا دمحم ربغ نغم نعى ل دقلو

 ىفتلك أ لاق تلك أنبأ هلل ,قاذاو سانلا دنع تنكلاق تنكنبأ لس اذا

 بحاص نع مهقي نم مهدصو ىف ه ىف تب رش لاق تب رش نبأ هل ليقاذاو ىنطب

 ايش ىرت_كنام مظع !|هللاو لوقيفاذكى رتشاهمالغل لوقي هنا ةوعدلا

 تيلودوجومءىثهتيبىف نكي اذا هلجخيو لزتملا ب اصزجعيف هقوذأف

 تيهبلا باص ىري نم مهمو رضحءىث ىالف لك 1 1 اذا ىرعسش

 ديريالوهو انيحاصل لوملالاق ىذلاام لوقبفأيش هقيدص لارسأدق

 عودا وكشيو لك الابتهملا ماض لج عت س نم مهنمو ديلظا

 تويبىفال هتيبفنوكيكلذاماو قالخأ مراكمو طسب كلذ نأ نظيو
 انأهل لوقيف حاكنلا ىف هتوق فيك ت هبلا باص لأسي نم مهنمو سانلا

 قوشتن فلا اذ_هرثكو ىتوهش تديازت ماع ىلع صاملكهللاوانألوقبف

 رك ذيوهتببلهأعمهلاحوكسشي نم مهنمو هريغعمسي ىت> كاذب نلعيو
 قالخالاء سنمهتحوز هدلعامو نوما هناس> او هماعنأ ةرثكو نوملع هتقفن

 ناك اعرواه>وز عم هيف ىهام تيبلا بحاص ةحوز لقتستل سفلاربكو

 تيطتسل وهسامل نسم و هنن هيجتعل نم مهعم 5 هنماهقارفلا هس كاذ

 امئاقموقيوهسأر ءكردو برطلارهظأو دجاوت ءانغلا عمن اذاو دينار

 هسفن ىف نظي و تاكر لا عيدب لكشلا ف يطل هنا كاذب ىريئت ليات
 هدالوأ نيمو تهبلا بح اص ناملغ ىلع صأتن نم مبهنمو قشعب هنأ

 لوعد 0 ل2 لوقب نم مب و 100 هنأ ٠ ناظيو 7

 ا ل



” 

 كيلعهللا نن- لئاشلل لوقيوأ هنذارب_غنم تيبلا د اص لام نم
 ,لك نآملاكاذيهدلقيو هنذاريغب ةمأولا بحاصل سانلاوعدب نم مهنمو
 تافقثن ع ىو سه ضعبلاو دهوش ضعبلا سانلا نم ريثكعم عقاو كلذ

 انذيعي ناواندشرانمهلينأىلاعت هللا لأسن كلذ ىف عقاو سانلارثك أ لب

 ١ نيمآهمركو هنعانسفن ار ورش نم
 (ريغصلا بيدأت)

 نيطلاعبطا(| ولاَ وز ربك ىف هب رسدرغص ىفهدأ وبدأ نمءامكجلا تلاق

 هدساح غ هدلو ب دأن م (اولاقو) اندلناك امد وعلارعاوامطر ناكام

 م را را نط ارم (ام_منعهللا ىضر سابع نب |لاقو)
 ظ ( رعاشلالاق) بحيث يحرر يكسلا يف سلاحي

 ز ديدش هءلعالهك الطف * اًتشانةءورملاهتسعأءرملا اذا

 رعاشلال اق مرهلا ةضاير رسعاو ريمكلا ماطف دشأام اولاقو
 مرغلا ةضاير ءانعاا نمو * .تمرهامدمي كسرع صورتو

 هدلو لعم ىلا ع رش (بتكو)

 سجرلاةاوغلا عم شارهلا ىغبب * اهب يسب ةبلك الةالصلا تكرت
 ١ سيكلا ردالاةظعوم هنظعو* ةمالع هضظعف كانأ اذاف

 1 سيحاف ةثال 5 تغلباذاو * ةردفهبرضب تممه اذاف
 سفنالاز عادم رجامعم * هسفنف تينأامكناب ل عاو

 سودقلا دمع نب حلاصلاق و

 ظ هسرغىءاملاقسدوعلاك * ايصلا ىف هتبدأ نم ناو

 ١ 2 هسينمترصبأىذلادع#* ارضان اقر 1 0

 1 هسمر ىرتن ف ىراوا ىت> + هقالخخأ كل ءلاو

 هسإب ىلاداع ايصلا ىدك * 0 وع 0



 دنع 18

 1 هسفن نم لهاجلا غلسام * لهاج نمءادعالا غابتام

 نو ل :كحيلهدلو لعا (ةيتعن:ورع لاقو)

 حيبقلاو تعنصام مهدنع نسحلاف كذيعب ةروصقم مهنويع ناف كسفنل

 هنم مهك رتنالو هوكر تمف همف مهلعال و هللا باةكمهملع تك رتام مهدنع

 مع نم مهلقنتالو 'هفعأر عشلا نمو هفرشأ ثيدملا نم مهورهورجهيف
 نكس مهملعو مهفلل ةاغشم بلقلا ىفمالكلام أحدزانافدهومكح قدح ملعىف 1

 تالكتادقف كلىئمرد- م ىلع لكشتالوءاسفلا ةثداحم ميشو ءامكحلا

 كنمةبافك ىلع

 كلذ ضست ىلع افكعنمةل ل تاذتنك انيبماقملاب سانت 4 ةفيرظؤلم

 في رشلار هزالاب ل_ءلا ةبلط نم قاقدصأ دح أ ىبابؤرط ذاباتكسلا

 نم ىدينيبانع يم سيفتساة يملا الدايت نأ دعب ول>دف هل تنذاف

 هن سفشاف هلاضينم كاذ ذا تنكىذلا تايلا اذه هيلعتأر قف تادوسملا
 نأىهو ىنارعالا اذ_هةعقاو نرك ذرك ذب *ئثلابءىثلا ناك امو

 ةاش تحنماب رف هذخأف تئذو رجابيفد>وف ةيربلاىلاامون حب رخايبأر عا

 سا رتفا ىلع ةيئيذلا ةعيمطلا هتكرش ىع :رآلام واهعم ح رخل مث ربك ىت>هل

 لوقيدشناف ةسرف هناث دجوف ىنارعالاءاذ-اهسرتف افاهردب ىدغتام

 بيبردأو انتاشل تنأو * ىلق تعفو ىتيوش ترقب

 بيذُكابأنأ كابنأنف * ائيفتيب رواهردب تيدغ
 ب دأالو ديفيبدأالف * ءوس عابط عايطلا ناك اذا

 # بادالا عمأج 3#

 حباتح اكبدالا نمةدامىلا جاّتحي لقعلاو لةعلاىلا حاتحم بدالا

 دنعزنكبدالا (هه-وهللأم رك ىلعلاق) ماعطلا نمابتوقىلا نادبالا

 هب رمعت ةدحولا ىف سينأ سلجملا ىف ب>اص ةءورما ىلع نوع ةح>احلا ظ ١



 : ْ ا كن اهو

 الآ نرئاطلادب لاو .ةنتمملا فانلالا هب ىحتو ةيهاولا بواقلا
 ىدب نيب لكن (الج رنأ ىكحو) حالسالب عاجل تدأالب لقع (ليق و

 . منلاف نينمؤلا اريمأإي بدالا نبا لاق تنام نا لاقف نيد اف نومأملا
 دجول ثيح نمو تسنيْث يح نمءرملا ل .قاذهغو هءلا تهستنا بسفلا

 0 (رعاشلالاق) دلوب ثيح نمل
 تسفلا نع هدو#كينغي * ايدأ تستك او تش نم نبا نك

  ىبأن اك لوقينم ىتفلا سل *« اذانأاهلوقي نم ىتسلانا
 داسوالماخ ناكنا هتدص دعب واعيضو ناك ناو هفرشرثكمب دأر ثك نم نال

 ندوب | اقف ناكن اور هيلا سانلا اود ترثكو .اسيارغ تاكذاو
 ظ (ءارعشلا

 بدالا ماع ءرملا ةشزو *« ىزرولاىفةنيزءىثلكل

 و بسلا عيضو ناكناوانيف +« هنأد ايةرملا قرشت دك

 ا ظ : )ا ارذفم م-اعالا ضعب لاق و)

  ىبرعانأامو ىلومانأام ** ىس- ىتمهو ىلع ىلام
 ىندأ ىلا متم ىناف + دحأىلا مم ىقنا اذا

 هتلمضفي ءرملاو بسحلاو لدالابال بدالاو لق ءلاب ل ضفلا نأ ىنءي

 كيدأ نم (لحراليقو) هباشاالةباذ ايو هلامحالهلامكبو هتلصغبال

 بدالافر_ءنمو تدان : تملا اهيدق لهاملا لهحتيأرلاق
 ليقو) ردكلالاقملامثو بدالال ال اريخوهاحلاولاملا هببستك

 اة 0 وبدأهلنمنبيقرفلاام (مكحلا طارقبل

 (ةيلاعلاوب ألخدو) قطانب سول ىذلا ناو. + او قطانلا ناويحلا نسب

 ْ ١ نمالاجردمقأورب رسلا ىلع هعمد دعقاف امنع هللا ىضر سامع نبا ىلع

 0 ا اا اوم دارا هيض نشارك
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 رشا سعر هسركرو دالسل (ةااتق تل ١

 0-ما 0 يل قلل

 ريغصلا ف رمشي بدالا اذكك سافملا ب رغلا ىلا حبصلارظنّىلانورظنت
 ةرسالا ىلع ل ريشا دع ل نول لع كولم_هاعفربو ريبكحلا| ىلع

 هتلزنم ىفدئاز هربأ صقنامب دأناكاذاعيضولا نانا (سونيلاج لاقو)

 نحو هطوقس قد زدت ورد ناكف دأريغناك اذاف ارشلا ناو

 ع رغانألوقيالحر (ةيواعم عمسو) هبدأي ناتنالاركقلال ل[ تدالا

 تملا مزاف بدالاكتافاذا (لاقي دز هل بدأال النمس رغلا الك ل اقف.

 (ماصنب كلملادسا و) بادآلا مظعأو وف

 برأ مه ىوقتلاو مراكملا ىفام 0 ملدا ديعاوعاضأ وق سانلا ىف

 بدالاب صالحي صني زيدقو + مهلذأو“ مهادرأ تدأتلاءوس

 ضعبلاقو) ةبامالاو قدصلاو ملعلاو بدالا ديعلا دوف ةعب رأ (ليقو)

 الالاجلا منيالو بدالابالا بذنحلا ميال ةسمخلالا منال دمت (ءامكلا

 داهملا مم ةءار ,كلالا شابا منال دولاب الا غلا مالو ةوالملاب

 "ملام اريخد ىب هللادارأ أذا (ءامكس ل! ضعي لاكو) قيفوتلا !ارآلا

 نان كلاب ىتك افني_ةيلابهدضعو نيدلا فهوةفو ة_ءانقلا همزلاو

 لامتالا نم طبسو لاملاهءلابمحاريشهبدارأ اذاو فافعلاب ىبتك او
 ىك زأهللابةقُبلاف دانعلا مظوداسفلا بكرف هاودىلاهلكوو اين دي هلغشو

 ظعاوملا هعفنتمل ظعاو هيد نم هل نكمل نم لعىفوأ هيلع لكوتلاو لمأ

 عنصاعىزحو عرزامد_صخ لك داعيلا هءاس دا سفلا رس نم

 مسملاة#و ةريصقرمعلاة دف ُكسمأةمالسو ُكسفن ةمص كن رغبال
 نم مولءملاب لمعلا مولعلاة رب هايندبهنيد عايداوه عاطأ نم ةليعتسم

 ليغبلا فرس لطابلاةرمصنو فرش ق ملا ةرضنهبرةعاطفهاوه ىصعو . هبلق نم صرخلاحجرخأن م سانلاريخ هنيدةرهشلادسفت نم سانلا



 ' تكافل

 لحءابجلا بهذاذا عرولامدععمطلا مزل نم هتثرول نزاخو هتمعن سراح

 ةعاطىف هب رىصءينأءرملا ل_هج نم عجشالءاو دكعفنيال لع ءالبلا
  ككيلادوعيالموةئالثرهدلامايأ هايثدمارك !ىف ه_-سفن نيبو هاوه
 فرعنالو هلاح ىردنال لية: سم موي وك هلع موديالهبف تنأمويو

 تئاصملا ه«_داعزنادتشابهاوملاب هاهتبارثكح نم هلفأ نم
  ةحسف ىف كر ع نمو ةودك ىف كمس> نم تنك ناو ةيصو ريغ ىلع تدنال

 لوضفو كايإ كلالخ ليمح ليجلاىبعلدو كلاءف نسحءىبملا ظع

 نكجسام كودعنم كرو نطبام كب ويع نمر هظيهناف مالكلا

 نمهةينلا نش> اقيدص لولا االوارورس بوضغلاالواحرف لوجءلا دجال

 ال لق فلج لدار نم ةيلاسملا نم سوللا نيج 'ةدارعلا
 ناسنالل لمكيالءاقل مهتسح أ ةيحم سانلارهظأ هناخنامزلا نقثأ نم

 سانلا ىديأىفام هؤاجرعطقي لاص+خ عبرأ هيف نوكيىت>هنيد
 هللاديعاوع قشر و هسفنل بام سانلاب < و تكسو هسفن مد عمسو
 (نوطالفال ليق):ءورملابهذبو نيقيلا فءضي ودسفي هنافدس+ اوك ايآ
 هسفن ناسنالا حد_ملاقاقح ناكن او لاقي نأ ن سحب ال ىذلاءىثلاام
 ٠ دوجلاوةماركلالاربلاو ةماليلا ىلا تمصلاةعب رأ ىلا ىدؤت (ةعبرأ)
 )2 ةرمةزعلا هدح هكلهأهريبدتءاس نه ةداي لا ىلاركشلاو ةدايسلاىلا

 تنذلاةفآو نملا حبق مكنلا ةف آو مصخلا فاعضت سا وقلاةفآ لهلا
 ْ | هتلم> نعدعق نم ءادع الارمضأ ةلفغل اوءأ اراالاد_ثأمزملا نظلا نالح

 ةلفسلاب رق نم دئاكملاهتظقيأهودعنءمان نمو دئادشلاهتماقا
 نم لصفتافع نم نالذللا قدسات اورملاو باس>الاىوذ حرطأو

 كلم نم رفظد_ةفرب_ص نم ريصدقف ل- نم يل- دقف هظيغ مظك
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 »ا و م

 نمو امهرخ دقف ه ةرح . الا لمءبايندلا بلاط نم ىبمشل نيو بهو ْ

 ناجرتو هلضفنابب ءرملا مالك امهحبردقفايذدلا لمعب ةرخآالا للظ
 فرعي *ىىما لك ليلقلا ىلع هنمرصتقاو ليما ىلع هرصقاف قع.

 هتمالمتمادهسخأ ضرع نع فكو هينعيالا_ع ضرعاو هنأسلا

 نم زعقد_صلاو زرح تمصلاف اقوذصوائومص نك ه.:مادنتلقو

 هناوخأا مرح نم دوعسالو هناريح لذأ نمزعام لتق هناطلس ىلءأرتحا

 لاؤسلا ىف مهدهزألاوالاب سانلا ىلوأ لاؤسلا لبق لصواملاونلار لا
 نسحن هظفف مثشلا حيبقب كل ظاغ نم هءافطصا حو هءاقص نسح نم

 ' فورعملا تءزطصا|ذاهسرع حوز ىلع هب داح هسفن ىلع هلاع لذ نم محلا

 مادعالا نم نمأ ماركل ارواج نم هستئلاق كيلا عنط صا اذاوهرتساف

 ةعيطقلا جوتسا ةعيفصلاركنأن م :هعرف ىك ذهل دأب اطنم
 ىدرنم هرحأ طاح هلمدش كعأ نمو هركش طقس هفورعع نم نم ١

 هتسخ ق غلاب هته يف عجر نم ةءادرلاب هسفن ىلع دهش ةءاسالاب هسفن نم.
 ترُثكه تمه تربك نم مالا نويع يف ظع مهلا تاجردف قر نه

 نم هلاجج ىفداز هلاقم يف قدص نم هقزرقاض+_ةلخعءاس نم هتمق

 هضرءبدأح نمو ل>هلاعداح نم لام" الاهبلاتهحوت لاسملاهيلعنزاه

 دخأاملاملامثو  لاونلاف فرصول اللا نمدخأاملاملاريخ لذ:
 ماع نم فوهلملا ةثاغإ فوررعملا لضفأم ا ” الا ففرصو مار كلا نم

 كنمةءاسالا ربكتستو ٌكيلع قاارك ذنو كل ق ملا سنت نأةءورم ا
 لحرلا دوح ردتقااوفع مراكملا نسحأ نم كريغ نم اهرغصتسو

 كيلا نسحأن م ىلاءىسنال هنادواىلاهضغس هل دان ابل



 0 هب ه1-

 ْ ل الهت مس ا كيلا منأ نم ىلع نضتالو

 ١ لذدخم و مولظلا م0 م سانلارت هيداعأ ترثكح هيدعت لاطنم ظ

 ناودءلا فيس لس نم هبف هفّيح ناكهيخ الو رود رفح نم مولظملا

 بلس ةرثعلا لقب نمو ةمعنلا باس ةريعلا محرب ملنم همر ىقدمغأ

 نمريخ هب لست تمص هفيس ككلعوهفو كإهذي نمحاتحال ةردقلا

 مالكلاح رج ىبيتشيالام عمس جينرالاملاق نم هيلعمد_قطن

 : هعحوأو اياوح هعسو دةف لهاج نع تكس نم ماسحلاح "رح نم بعصأ

 1 ترثك ه ةراوع رك هنءو سع انجأ هتوهش تامأ نم اءاتع

 ىلاج رلا ع .رصن هنأف ى يعبلاو كايإ هتبطخ تمظعهّن ون لقت ملْنم هفراعم

 م و ءادتاةأعفب نم مونم مأ اسقادعن 1 ريا فس انلا لاح الا عطقب و

 اناسدوسا هكر تب نم بنمو انامرح هكرتي نمو ممو ءادتقا هلعفي نم

 ًانامرح هكر نمو مكحوهفءادتقاهلعف نمو مي ركوهفءادتباهلعف نق
 ١ منغرب_هلامدقنمو لس ملاس نم ءىندوهفانا هسا هكرت نمو قشوهف

 ناو"ىط#لودجعلا هلمأب اخ هلسكماد نمو دارلامدعداقرلا زان م

 ناوخألا ةاداغم نالدللان ارامأ نم كله ناو بيصم نأتملاو كلم

 ىف رظن نم قزرلاحاتفم قفرلا قيفوتلا مدع نم قيد_صلاراسفتسا

 تاوصلا أ مأ تاوملايف عرسأن مو تئاوثلا نم مل بقاوعلا

 الا ع تيرم ارا فعمل نلالا هكرذأ للا 1

 ا ل "ل ل
 ريثكلا نم قبأ رببدنلاعم ل ايلقلا ههضتلغهدج بكر نم هرادع لق ْ

 0 نمريخ هترخآدمحليلق لهاجلان يقي نمريخ لقاعلانظ ريذبتلا عم

 11  لهاجلا ترشتسا اذا كتوم ىنع كتوطس فاخ نم هتيقاع مدقريتك

 0 سلم ءؤادعأ هتبلغ هؤاراهتببعأن م لطابلا ةارانا



 مج 01د ا

 هعمطتو لن هما ثا كنف كودعىلا كفعض كلتشنال رن 1

 ىب ءريص هان ىلع رب_دص) نمو ساناللع هشفمأ لمعملنم كيف كيف ء ١

 رخؤي وهدي ىفام مد جرا هسحأ دسف أ هرمس ىف نم سالفالا " ٠

 ٠ هدس كديعيأباب ”ة:ال نعل لاطن وكت , الام بليط نم هدؤأهمو ١ لغش ١

 داك فلعأ ريددتلا ببس ريبدتلاءوس نم هدر كزدعي أههس مرئالو 1

 نكجولو الهاح بديدي لهاح نم بدعلا سدل ز ان كنع ننام ١

 هسات ل ليميو هدلص نم مربع ىت لص الهاحج تدصإ ١لقاعنم بجعلا ا

 ةشمأآتح ةينموبلطت2تطعابر ردملان طير د_ةلالزئاذا ١

 عوضخلان : مري عوملا دقي و دعو حد 4 دودو نم ءرماوا_خال ْ

 هفرطه ءواطن م ه2 تحصوو هّتحمل تقدص ناو متم بوذكلا 4

 نيد بو 1 مظعأ نم هتافو مخمل هناي رست نم 0 ا

 كلهلز ا.الأءالماذا هلام ءلاممرلاب ال هيلاعلا مهاب قرتكلا تونعلا 1

 هلاعف تناطدلا اصخ تفسح نم هقأ رق باطهق هاد ءان ا لضافالا ١

 نهؤي عطاق فم_.ناسألا ءافملا روي برق نمهريخ ءافصلا ثروب دعب :

 تكسبتا هراح ىلع علطأ نم هدر نكعال دفان مهس مالكلاو هدنح

 سانلارهظأ هباجتارثكوهباوح لق نم سانلا لهحأ هراتسا ةمرح

 الس نم اهنعهتلبو ةيصعملا نع ىبنو أهم رم ايو ةعاطلاب سهأ نمافافن 1

 ةليضفلا دكني حل نك ةيكنلا ىلعربص نمو باسو ن؟بولسملا نع
 هنءو سه تضقن هنوهش تن داز نم تاودلاة_هارفبال باداالا ةرخكب

 لادا ع ءدلع صرح اش دانتعأ نمو هيلا بسن ئشب فرع نم 1

 همانم باط موألارخأ نمو هماعطذل لك الاربخأ نه لاجحرلا لضفرهظي

 رجالات وملا ىهرقفلاة اساقمزعوةهلذ فةامح نمريخزعو ةلود ىف توم

 نم رس ل طاب نمرب_رضي قدح ربك الا راعلا ىهسانلا ةلءاسفو 1

 لحجرلاةرثع رضيإلو عفنيهنم بوه صو رسالوءونس هيف بوغ سه ١

 اب: ةيحت ا

400 
 سال

 1 اا



 4 2 تار كح

 السوم نئافضلا ثرروب جازم معنلا لي زثناسللاةرثعو مدقلا ل يزت

 538 ءرملابفصام 5 * نوأًقلا ةرامع بانلالاىوذ وذةرشاعم داد زأمهفت نمو

 اا لالا د فلا اخو ءدشروعالاناصااع ر دنا
 ١ ىرأريغىفايشامالوي فيعربغىفاكحاض نكستال سانلا ىلا عرضتلا نم .

 ١ ةيادهلانيعةراشتسالا سب رفغلاهتقموسي رقلاهرذ> ةميمثلاب ىس نم

 > قيد_صللدسملا هادا لف هعلخ قاض نم هيرب ددتسا نمرطاخ دقو

 ' تناىذلاكتقواهلك كاين دولةع نع ضار سانلا لك ةءورملا قس نم
 ١ ممذلاركذلا نم ىنئارك ذلالوخ كيفرلعي ال كيخأت ا كا
 ١ هم دازهبل لق نمو هيلقنال هلصأمرك نم :ةمادنلا تخأةلجعلا

 ' قيدصرركللالو ىأر بجعمل سل باوصلان .رظلاب كردأ اه رو

 ١ كنافادح أن يداعتال رادلا ل بقراجلانعو قيرطلا لبق قيقرلا نع لس
 " لهاجلا ل ه-و لقاعلا :مكح نمرذحلاف لقاعوأ لهاج ةوادع نمول ال

 ' توملاناكهرورسسلق نم .هبر ىلع اب نمري#خ هينذب فرتعم كاض
 ١ اودع هد واملعكْنم ديفتسف ءاطخاطخ ىذلع ندرآل هتحار

 ١ ايئاغزاكو نمحدمو هحدمىفتفغلابل ارضا ناكول نم مذ نم حتسا
 " ةضغبلا ب >و ةرضملاو ةملا بجو ةعفنملا ]دقو همذ ىلا تءعراسل

 ١ عامجا بج وب لدعلاو ةفلالا بح ول ةعباتملاو ةوأد_ءلاس+ و'ةفلا#للاو

 قاكلاءوسو ةدوملاب+ وب قالا ن سو ةقرفلاب>ويدوحلاو ىولقلا

 ' ةماولا بجو ضانقنالاو ,ةبتئاؤملا تحيط اسننالاو ةدعابملا تسون
 ١ حدملا بجوي دوجلاو ةفرلابجوي عضاوتلاو تقلا بجويريكلاو

 ' رورسلاب جوت مزملاو عييضتلا بجوي ىناوتلاو مذلا بجوب لذبلاو
 ١ ىنأتلابو ةمعنلا ءاقبسجوت ريبدتلا ةباصاو ةمالسلا بوب رذحلاو
 اجا ا رسلاب :سحو بلاطملا لهست



 تن اه بت :

 تمصلا ةراكيودعابتلا جوت هئايشسالاو شيعت بطوءرملا قلعة 1

 لاضفالابو ةلداوملارثك:ةفصنلابوةلالولاباجحتقطنملاءدعب وةسسحلانوكت
 بيجي نوما لامحابو لامعالا وكرت قالخالا ملاصبو ردقلا مظعإ

 قههددوتلاو قفراابو هيلع كراصنأ رثكتهيفسلا ىلع ابو ددوسلا ٠

 وسكت ةسايسلانأرلعاو لضفلاكل تي كينعبالام كرتبو ةما ركلامسا

 ينرظالاو ةم_عنلا ىلع قيدصالدسملاةم_هلارغص نمو ةمكلااهلهأ

 ريتعأ ن نمو ست كس نمو منغربص نمو مدن ل < ل نمو ةاحن تقاوعلا

 ةلجعلا عمو لْض هاوه عواط ن مو مع مهف نمو مهف ةرصنأن مو رصصنأ

 لمق_.ءلا -اصو رورسلادصخ ربلا عرازو ةمالسلا ىنأتلا عمو ةمادنلا

 تلهجاذا بعث ل_هاجلاةقادصو ردقلا عبشاهلك لام الاو طوبغم

 تآورملا عاقافتمدناذاو مدنافتأسأ اذاو عجراف تلازاذاو لأساف
 ةمالسلاهترمو تيثتلاهلصأ ل قعلاو ةب رجقال عمت ىأرلاو لقعأل عبتاهلك
 نمو عبشع نق نهةاروتلا نفبتكمب رأن م تاماكعب رأ ءاماعلاراتخاو
 نمونآر_ةلانمو ملس تكس نمروبزلا نمو احنلزتعا نم ليختالا

 برعلا ءا .مكح» ثءوحاو مقتسم طارد ىلا ىدهدقف هللاب مصتعي

 ال_علمعتالو قيطتالامكنطب لمحنال تاملكعب رأ ىلع مجعلاو
 (هنبال نام ةل ةيصو نمو) 'رثك وأو لاع قثتال :رها را كعفشال ٠

 ىلع نك ىبايلاق ةليأ ل دأ نمامب ون ناكو نورببن ءاقدع نينامقلوهو
 اذالقاعلا نمو هتنهأ اذامي ر كلان مو هتمرك أ اذا مّنللا نمرذح

 رحافلا نمو هتم-اصاذال هاا نمو هتحزاماذاق جالا نمو هئوجه

 نس> ناسنالاب نس ءايشأ ةثالث ىنباي هليجتعت فورعملا مامتو هتمصاخاذا

 هرخآو نوئج سضغلا ل وأو قيدصا[للملاَة|وو ناوخالا لاه-او رضحلا

 دساحلاو ود_لاةارادموحصانلاةرواشم دشرلا بيف ةثالث ىنباي مدن



 لل ل ل

 3 الام قدصت ىذلا ءايشأ ةثالثب قثو نمرورغملا باي دحأ لكل تبيصصلاو

 1 هنافد_سالارذ>|ىننأي هلاثيالاوق عمطت و هن قيال نمىلا نكرب وهارب

 :نالفاملاو تمدخاذا ىنباي مدنلابقعيو سفنلا فعضي و نيدلادسف

 عمس كريغىفكنم عمساذاهناف اروفنالا كم كلذددب زبال هناف داب هيلا
 1 الو هريغي هيلا ثمع أك هيلع متنا كنمافثاخ هبلق نوكيو كرف كريع نم

 دنع هنم مه دعأو هح رفدنع هيلا سانلا ب رذأ ان نكو كنفاس رت#لازب .

 لائت نأ هب غلبتف هلبقاود ذخف اريسي كلانأ ناو هن الف كدمَتْتا ناو هيضغ

 ممصاو همرا نع كف رط ضغو هباكاب فطلاو همدخ مرك اواريثك

 هرممس اجلا يف كااو هثيد_- نءكناسارصقاو هتب وا نع كنذأ
 نمأتالو هتيطاخم ىف كال ةععسجاو هّتمدخ ىف مصانوه اوه فامللاب عبتاو

 لك ىفهيلا عرسي بضغلاو بسن هندي و كدي سل هنأف هيضع نمرهدلا ش

 ترانا اان |ضصارملا ةناسصرسلا ناك يبان ١ نالبالا ةيثوكةتنتوو كقو

 اهيف سل ب رح ةأرملا ناف ءاسماك سفن كلمتالف ةمكسلا ىلع ئوقت نأ

 .مالكح نمو) كتكلم كتضغب أن او كناك أكتبحأ نا ىهو حلص
 داس ل- نم لاق هنأ هذع ىوربامف ( هوجو هللا ءركتلاط ىبأ نب ىلعان ديس

 ةسايرلا بط نمو تاخ تاه نمو مرحايهسأن دو دافتساداس نمو

 لس نمو هرب_غسبع نعى مع هسفن سعرصنأ نمو ةءادسلا ىلعريص
 هتلزىسن نمو اهفعتوارثب هخال رفثدا نمو هب لتق جلا فيس

 نمو هتيبتاروع تكبتاهريغ تا ّكَده نمو هرب_غةلز مظمتسا

 .لضءهيأرب بعأنمو قرغججلالامهتقا نمو بطعرومالا يقرباك
 لمعلا يف قمعل نمو لذس انلا ىلعري< نمو لك هلةعب ىغتسا نمو

 لس دنمو رقوءاماعلا سلاح نمو رقح لادنالا ب>اص نمو له

 تالهس هقاحخ نسد نمو مهم ءوسلا لخادم



 ل70(

 لهجلادافتسسا ندو زاف هللا ىىثخت نمو همامأ ةمدلا تراض عال 1
 ىضراضي أ همالكن هو) هلم ارمصق لح أ رع نمو :لوسلا ام َك 2 1

 ةدد < ىلا>بدالاو ةعرك ةنارو لعلاواضرلا نب رقلا معن (هلع. هللا ٠

 ناو كياءاوكباهعم مهنا ةطلاخ سانلا اوطلاخ ةيفاص آمر كلاغلاو ١

 هنمزعأو نارسالا الك نعزي نم سانلازعأ ميلا امزح مث

 يا امرس اف ميتال :تةآورملا ئوذاول.قأ موف هي اريعلت نكح ص نم

 صرءةصرغلاو نامر ل ايءامللاو ةملاب ةممشا تنرقهعف زمن .هللادب والا

 هناسا تاتلف ىلع رهظالا أ يش دس أر مضأ اموري صرفاوز متنا باعهسلا
 نكن الواحءوم نكهنم رش .رشلا لعافو هنم ريد ريلا ل ءافههح وتاءفصو ٠

 . ضئارفلاب تريغأ اذا لفاونلابةب رقالارتقم نكتنالواردقم نكوازذبم ١
 اذار كلا ةلوصاو رذحاداهلا نمرفيورك ذلاو ةالصال عطقني نك
 ىنغالهيلعتادقااهذلأت نف ةيش-و لاجرلا ولق عب _ئاذا ُميللاو عاج ٠
 عبس ناسالا رواش اكرهظال وتدالاكث ا ريمالو له اكرقفالو لقعلاك ٠

 قافنلا ل هأن مولو ةمكسحلا اودعيف نمؤل|هلاضة كش ا رقع هنع لخنا
 رمألصأن مو سانلا نيبو هنيبام هللا جاصأ هللا نيب و هسه حلصأ نم ١
 نم هيلع ناك اظعاو سفن نم هل زاك نمودايندرمأ هللا حاصأ هترخآ
 برم 1| قئار طاهلاوةّناف نادبالا لاك لك ىولقلا هذه نااظفاح هللا .

 نمالا ىلاعتو هناده س هللا رمأ م .ةبال هعفني ال هعم هملعو هلوه>هل -:ةدق ماع ٠

 ًُإ ةبوتلا باطن زهاقو ها دمذل (ةلرتعماظملا عبتالو عراضي الو عئاصيال

 نبك 1 ىأرلا مده. ف الحلادب مقر مطل نرخ ا تال ءىبملارخزا

 ىلع ءاضقلا لد_ءلا نم سهل عماطملا قورب تحن لوقعلا عراصم

 مَ ودك مدن ناف مدني امحاص نالنونملا نم برض ةدحلان :رظلاب ةقثلا .

 رابتعالا لقأو ريدعلا اراك أام 5م



 0 تا

 7 ناعيطتسالو لظاهفرصق نمو مثأ ةموصخلا ف غلابزم (5+لانمو)
 ١ هبمتاالار هظنم رفظامءانبالا نيب ةبارقءاي الا ةدوممصاخ ن م هللا قب

 ! كمزلياملقأ قدصلا نمرذعلا نع ءانغتسالا بواغمرشلابام للاغلاو

 )0 تراولاكل رمملامى ؟ىرما لكل همصاعم ىلع همعنب نيعتستال نأ هللا نم

 مولظملا لع رولا موب نمدشألاظلا لع ل دا موي ةاك زلاو ثداوملاو
 نمو هذيعي قجالاّْك ا ذف هسفنلاهضر مئاهركتأف سانلا بويع فر ظن نم
 ' تامالعثالثئلاجرلا نم ملاظا] هينعبامفالا همالكل دلع نم همالكن | لع
 1 ريك أةملظلام وقلارهاظيو ةيلغلاب هنود نمو ةيصعملاب هقوف نم ملظي نم

 هناسل تحءوبءرملا نافاوفرعث اوملكت هل مم كيفام بردت نأ بيعلا
 مخل ا هعربم قا عراص نم ,هائاوغ نم نمآم هقالخأ ىف سانلا ةب راقم
 كاوهلتاقو كمل كل لارتساف عطاق ماسح لقعلاو رئاس ءاطغ

 ديت ا رح املا دهح ةسغلاةمهاول_ءامهدشب ناماوةانالاو مهلا كل ةعب

 ظ هحاصهب ئذسا ام بونذلا

 هل قعلا لضفإل
 ىلع زيح ولاهباطخ لزنمو زي زععلا هباتك م ك2 ىف ىلا عنو ةاامناتلا رمل

 ل0 01 يي رايصفو أ لاتسالا أ رج لقوا شتو نشل فار
 1 وحلاو رمقلاو سمشلاو راهنلاو لبللا ركل ارخسو ىلاعن لاةؤاهحرشو

 "هللا صىبنلان عىوروواقعب موقل تاي ال كاذ فنا ههأ, تارخسم
 ّ ريدأهل لاق مث لبقاف لبقأهل لاق لقعلا هللا قاخام لوأ لاق هنا سو هيلع

 ١) بالم ىلع زعأ اقلخ تقاخام ىلالحو ف زعو لئاقأن م رع لاف ريداف

 ملعلاو ةفرعملا ل هأ ل اقو بقاعأ كب و بساحأ كب و ىطعأ كبوذخآ

 " بلقلايف هرونل_جو غامدلا ف لجو ز عهللا هقلخ *ىضمرهوج لقعلا
 ١ ٠ مسقتي ل قعلا نأ لعاو دهام ا,تاسوسحلاو طئاسولاب تامولءملاهب كردي



 تاوث دع

 . وهف لوالاامافاموليقي مهقو ناصقنلاوةداي زلا ليقيال مسق نيمسق ىلا
 وهو ىب رهلا لةعلاوهف ىنامااامأو ءالقعلا نبب كرتسشملاىزير غلا لقعلا

 نالاقي كلذراتعاب و عئاقولاو براهتلاةرثكبهتداي ز]_صحو بستكم
 ججرأوام_هفرثك أب راهفلا بحاصناو ةيارد متأوالقع لك أخيل
 سابلدراهتلاتقلخاو «ةلداوس تداولا تض.ب نم ل بقا ذو ةفرعم

 ناكمتيضقأو هرادقا شه راصت هت سرا ةرثكلىل امتهللا هارأوهتدح
 ةيفخلاهفاطلأب ىلاعت هللا صخدقو ةباردلا ة-اجرو لقعلا ةناز رباريدح

 ةدابز ول قع ةناز رهههاوم ناز خ نم هملع ضيفيف هدامع نم ءاشي نم

 براجهتااىوذ ىلعاح>اراهب ريصي وباستك الادح نع هدر ةفرعم

 هللاربخأ مف مالسلا امهملعاي رك ذنب ىب<ةصق كلذ ىلع لدي وهباداالاو
 هل تقيس نف ايهد مركسحل |هانيتآو لوقي ثيحْزب زعلا هباتك مك ىف هب

 لع تقرت ل لزأ هباتعةةكرالاو :داعسلا مسق ىف ىلاءث هللا نم ةقباس

 ' رفسأو هملقةنطفلاوءاك ذلاب فصتافةيناب رةبادهو ة.توكلمراوت أ هنطاب
 ةصقىف لقنأك ةبرهتلا ل يلق نسلا ثيد> ناكن او هنظ ةباصالاهحو نع.

 مالسلاهيلعدواد هيبأ مكح در تي ىصوهو مال.لا هيلع دواد نب ناملس
 ةدئافالاماعت|انهاهب ىنأن نكسة ر وهم :صقلاو ثرهلاو منغلا هأىف

 مالا هيلع دواد ىلع ال دزيلجر نانو رسسفملا هل ةنامف كلذ رشو

 اذهنا ثر لا باص لاقف ثرح ب>اصرالاو مغ ب>اصامهدحأ
 دوادلاقف ايشالق ىدتلو تلت أو هيكلها قرد لا ليلا ل١ تلخد

 هد_:عنم اجرخاملف هثرح نعاضوع ثرلا ب اصا ممغلامالسلا هيلع

 ريسفتلاةْعَأ هاقنام ىلع كاذذاهرمع ناكو مال_.نلا هيلع نامل ىلعأ سه

 لاقف كلذهلارك ذف كل! مكحذب مكح امامه لاقف ةنس ةرشءىدحا

 هدلوهلاقامهلالاقو السلا بع درو لل أداعف نبقي رفلابقفرأ اذه
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 لتنال لاقت لاب اوف رالا وهام[ لافو هاعدق مالسلا هيلع ناملس
 " لوق ىفهدقانع تادئدقام 0 ىلا مغلا

 ' اهردب عفتنيواهتل لك أيمانغالا مركسلا بح اص أنف نب رسفملارثك أ
 1 هتكيه ىلا مركلاداعاذافهب موقيل مانغألا باص ىلا مركلا لس واهاسنو

 ١ ىلا وثقل ركل حاس مل هيلا مغلا تلخ دليلا ملع ناك ىت اا هتر وصو

 | مالسلاهيلعدوادهللاقفهتروصو» ديقانعي ناك اكمهرك لتواهبحاص
 " هلوق ل زن ةصقلاهذه ىفو مالسلاهياع نامل سلاق امهبمكحو تاقاكءاضقلا
 1 انكو موقلا مغ ه«بف تثفنذاثرحلاىفنامكحذا ناملسو دوادو لاعت

 ' ةفرعللاهذهفاملعو امكحاتيسا الكو ناملس اهانمهفف نيدهاش موكل

 اس فلس قلن دما لوطو دب ردقلا تاو ناملم !ل_صخ ةياردلاو

 تاقىفهيفاومراوت أنمي هش ىلاعنهللا ف دقأذاو ةيإ فاطلأو ةساير

 ا كيرلا تدق سرو تاوصل |عقاوم ىلا ىدتهأ هقلت نمءاشي نم

 " لقعلال اك لوص> ىلع دئسيو باسالا نمربثكىفباستك الاو

 " .هتدهاشم نكعال نعم لقعلا ناف هنعردصيامو هنمدحوبا ع ل>رلايف

 ل٠ لا لفغ لع لدن لوقف راسا صااصخ نددت داعلان اف

 لامعالا ل ئازر نعهضارعاو قالخالا نساحم ىلا هلم اهنم ةددعّتمرومأب

 ١  ةعمسلاءوس هئثروبواراع هسسكرام هنو فورعلاعئانصءادسإ يف هتمغرو

 ١ ١ ىفدطقس لقب لاقق ل->رلا لقع فرعي مب (ءامكحلا ضءبل ليقدقو)
 اما ثالث ىد_>ايلاقفاسشاغ ناك نافذ هل لمقف همف هتباصإ ةرثكو مالكلا ٠

 " ناونعهتيدهو هسفن ماقم مئاف هلوسر ناف هتيدهبامأو هناتكباماو هلوسرب

 0 ريك أنم (ليق و) ا ع م سل سابند وكنام ردقمف هتمه

 1 نسح نأق كو سائللهنارادم نيس ل_>رلا ل قع ىلعةداهث ءايشالا

 ١ هللا لص ىنلا نع ىورهناف هانإ ىلاعت هللا قيفوتب همحاصادهشإ ةارادملا
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 هاضئقف قيفوتلا مرح د سقف سانلاةاراد_همرح سلال سرد :

 ةارادملانسحيىذلا لقاعلا (اولافو) قيفوتلا مرحي ةارادملاقزرنمنأ ٠
 ةحرده ؛امةنحلا ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرلاقو هنامز لهأ عم . :

 5-5 هت
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 نبىلعلاقو) سانلارئاسلةد>اوو لقلالهالاهنم نوعسو ةعس

 لوقعلادبأب (ليقو) هلسعرطقي مالك اذهلاقف ىبارعا هعمسفاببل| لاخلا ٠ لدو اهيلع مايقلا نع فعضاذاف هتيعر لاصلاو كلم لقعلا (ةديمع

 رثك املك هاذ لقعلاالا صخررثك اذاءىشلكو سوفنلاةنعأ كلسمم ٠
 سانلا نكلاو دحالو هل ةياغال لقعلاو دحو ةباغءىث لكل لدقو الغ

 هتةهامقءامك1|فلتخاو حجورااينراهزالا توافت هءق نووافتد

 وهو نب_هءلاىف رونلاكب لقلا يف ةزب رغو اعبط هللا همضوروثوه موق لاقف
 كردب كل ذكرومالا دهاوشرصلاب كر دياكودوعيو بهذيو صقت, و ديزي.

 اهناف ىلاعت هللا لاقرمديلا ىم هكساقلا ىمعو روسملاو نوجا تاةلاروب

 هب ريا (اولاقو) ارودصلا ف ىلا ثولغلا نحت كلر امل لا ان معنال

 راقولاراجشأ عنباشملا اولاق ىت> خئاشملاءارآتدج كاذلو لةعلاةآسه ٠

 نا مهناف خويشلاءار ابمكيلعو مهف مسهل طقسالو مهس رف شيطنإال ٠

 ( رعاشلالاق)ةب رحنو ةليح مايالا مهمتدافأد قف عبطلاءاك ذاوم دع
 ب راهتلا لوط لقعلا ماع نكسلو * هلهال نيز لقعلا نأرت أ

 ( رخآ لاقو )
 القعاهرك ىفمايالا دل تدافأ » ةفآربغىفءرمارعلاطاذا

 لاقيو لقاعتنافكينعبالا ع كاقع كاةعاذاس يق دبع ني ماع لاقو
 لقاعلا سشوعي ل دقو سفنلا ىنغالا ىنغالو لقعلا فرشالا فريثال .

 رعاشلا لاق ناك ث يح هتوقب دسالا شيعب اكناك ثيح هلفعب ٠

 نيه ساذلا ىلعتيباذ ناكناو « هناف لقعءرسلل نكيملاذا
 + ومين هفحح ا ها ظ
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 1 ا ارم رت لع لطنأو *« هلقعل لل قعاذناكنمو
 ٠ . جيرأا هيلع دتشا ناو عزعزتبال ليجلاك ةيمسلاةلزنملاهرطبتال لقاعلا |ولاقو

 ١ ىضر ىلعل لمقو ع رىندأ هكر حي سشيشملاك ةلزنم ىندأهرطمت لهاحلاو

 ١ انل فصف ليقهعضاومىفءىشثلا عضي ىذلاوه لاق لقاعلا انل فص هنع هللا

 1 (روصاملا لاقو) هعضاوم ىفءىشثلا عضيال ىذلا ى خءوتاءفدق لاق لهاحلا

 ا لافو) ريب ديريسغب لمءتالو ريك_فئرب_عنم لقت النيتنث نع ذخ هدلول

 ١ سنالاىلارورسسلاو بدالا ىلا بنحلا ةعد رأ ىلا خاتحت ةعب رأ ( ريشد را

 " للاىدؤتةعبرأ ( ىرسك لاقو)ةب رعقلا ىلا لقعلاو ةدوملاىلا ةبارقلاو
 ٠ لامحلاو ريدصتلا ىلا لغلاو ةسايسسلا ىلا ىأرلاو ةساي رلاىلا لقعلا ةعبرأ

 ١" (ليقو)هسفنب لقاعلا ةفرعم لقعلا لضف أ(ليقو) هيلع لاصخلا بلغأ نم
 " ببصلاو ةشيعملافداصتقالاو سانلاةارادم لقةيعلا سأر نصح ةئالث

 / عامتسالا كرتنمو هنأر لطب هسفن ىلرب عن م (ليقو) سانلا ل
 ١ رصم لهأ لاق هنأ (صاعلانب ورع نعو ) هلقع تام لوقعلا ىوذ نم
 " قجالانمريخ مور لا لقاعلا(ليقو) ارامكمهجراواراغص سانلا لقعأ
 1 ىت>اماعطالوت وع ىت> ةأ سماح دعي نألق اءلل ىغشي ال(ليق و) قوزرملا

 ١ نمزامأ ةيحاا لوط (ليقو) هضرقتسيىت-ليلخ قثبالو هرفس
 ' نالءايحلالاق فوللا مأءايماابصلا فدجأاءأ ( مهضعب لثسو) لقعلا
 ١ ىلع لقاعلا بضغ(ليقو) نبا ىلع لدب فوحلااو لقعلا ىبع لدب ءامحلا

 '١ىللاق (هنع هللا ىضر ءادردلاوبألاقو) هلوق ىلع لهاا بضغو هلمف

 . ايرقهللا نمددزنال_ةعددزارعوعاب لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١ . لاعت هللا مراحم بغتجا لاق لقعلاب ىل نمو هللا ل راش فاننا تلف

 ظ لامعا دد رم لاسعالا حاس ىلا بتم القاع نكت هلا ضئارفدأو

 جين:



 تبا ا ظ دا

 نسسفتلاةامج لاق ةفرسملا لهأضعب (ىكتو) .ازعوابرق هللانهدادزتو
 مل_لابلقعلاةايحو لق_.ءلايبلقلاةايحو رك ذلابحورلاةايحو حورلاب '

 اهبمترتيو تايبالاهذهدشني ناكهنأ (هنعهللاىذر ىلءنعىوربو)
 ابهناثنيذلاو انوأ لقملاف *« ةرهطم قالخأ مراكس ملا نا

 اهيداسز علاواهسماخ دوجلاو *« اهعبار ل_هلاو اهئلاث لعلاو

 اهيشاعنيللاواهعسات ر كسشلاو * اهنمان ريصلاو اهدب اس ربلاو

 . اهيداعأن موأ اهب زح نم ناكنا * اهتد# ىنيع نم لعتنيعلاو,

 اهيصعأني>-الادشرأت سلو + اهقدصأ الينا لعتسفنلاو 2

 هلوقفدادما ىف هثاروداشراىفهلةءنملقاعلا (ءامكسحلاضءلاقو)

 مهذهإ_ءفو مقسهلوقفءارغا ىف هلهجنملهاجلاو ديجولءفو ديدس. .

 هتمدو هتحالمو هسلم نسحب رارتغالا ل>رلا لةءىلعةلالدلا ىف ئكالو

 دلجو ضيبم فينك نممك ذاهنديةفاظنو هتلغح ةرثكو هتيم رستو

 هبلعو نس .رظنم هلاخُشد رصملاب تب | ر ىعمصالا لاقدةو ضضفم
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 زتش] نأ[ تن خراف حجرخو لخدهدنعو حب رهو ةيشاح هلو>و ةرداف باث ظ

 مح راا نجحرلا دبعو |لاقفان ديس ةدنك امهلتاقو هيلع تماسف هلقع

 هله> ةرثكو هلقعَةلق تملعو هئم تكحضف ىعمصالا لاق نيدلا مول كلام

 لقملاباموسوم لحرلا نوكيدقو هلخدو هحرخ ةرازع هنع كلذ عف دي لو

 دهثتو هلاح ة_ةيقح نع فشكتة لاح هنم ,ردصيق لضفلا نيعب اقوم سه

 نمناكىضاقلاةيواعم نيس ايانا (لبقو) هلالتخاوهلةعةلقبهيلع ٠

 دتبيل نماهكلسي داكبال قرط كولس ىلا هيدهيهلةعناكو ءالقعلارباك أ ظ

 جخارلا لقءلابهلتدهشو هنمتردص ىلا عئاقولاةاج نمناكفاببلا ٠

 قفتاف ةنامالاب سانلا نيب روهشم ل_جرهنامز فناكمهناحداقلار كفلاو ٠
 نمةلجهيفاسيك نيمالا لجرلا كلذ دنع عدواف جحينأدارأالجر نأ .
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 00  هيسمد او لجرلا كلذ ىلاءاجهجج نم داعامللف جح ميهذلا

 ىضاقلا هل لاف ةصقلا هيلع صقو سابإ اىضاقلاى ااه. دهتو هركناف

 .؟ اللقى ينك نألجرلا لعل هف لافال لاق ىريغ كاذبا دحأت ربخأ له
 ىضاقلا نامث فرصناف د_غدمب ىلادع مث كسأ منك او فرصنالاف
 تيأروةريثك لاومأ ىدنع لصح دقهللاقف عدوتسملا ل+رلا كلذ اعد

 ٌكاَذ ىضف هيف هظ ةحا انيص-حاعضوم ىلءئهو بهذاف كدنعاهعد وأن أ
 نصما|ىضاقلاهل لاقف لجرلا تاهذدعب ةعيدولا  حاصرضحو لحرلا

 ىذاقلاىلا ىعم ىضماهل لق ىأن اف كتءعد وهم بلطاو كمصح ىلا

 هملعأو ىضاقلا ىلاءاذ هتعيدوهلعف دهبلا ءاجاملف هدنع تن أوانأ مك احنا

 0 .«هيسف لاس ا ماست ىفاعماط ىضاقلا ىلا ءاج عدوتسملا لجرلا كلذ نام كذب

 تامالو «هركنف ةكو هلع ىلع دبا اذه لف كاذب هملعأو ىضاقلا

 لغتسشين الااولاقفاهكحوامتعّمجاو مورلا تفلتخا ءافلدلا ضعب

 كلذلاو دقعو مهيلع ةيثولاو مهم ةرغلاانذكمف ضعبب مهضعب نوملسملا

 ناكورهدلاةصرف هنأ ىلعاوعجأو تارظانملابهف اوعحارتو تارواشملا

 مزمل | نماولافف مهنعاشاغ ىأرلاو ةفرعملاو لقعلا ىوذ نم مبنم لجر
 هولأسفاباوص كاذ ىراال لاق هيلعاومجا عمو ربخأاملف هلع ىأرلا صرع
 ناانتدعودقدلاولاقو هيلااوثا اوصبصااملف مكريخادغيف لاقف كلذ ةاعنع
 راضحانصاو ةءاطواعمن:لاقف هءلعاتل وعامم وبلا اده ىفان ريض

 ىلعد_>ا ولك الكلا ش رح مث كإذلامه دعأ دق ناك نيمظع نيئلك

 تيبساب مف ةياغلااغلباماف ام_هؤامدتلاس ىتح اًشراجتوانثاوتف هيخأ
 كر هأ رلضنأاملف اضيأكلذلهد- .ءأدقامثْذ نيلكلا ىلعل- نأ هدنع

 ل_-->رلا لقافهالتقف بئذلا ىلع اعيجسايثووامهب ولق تْفلأَتو هيلعاناك امه
 | بالك لا مم بثذلا اذه لثهنبالسملادم كلثم لاغق عملا لهأ ىلع

 تح يح
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1 

 كلما

 اوك رت رهظاذاف مهربغ نمو دعم ةرهظي ملام نيملساا نيب حي رفا زارا 1 ١

 هذهفهنأراو تمار نارتو ؤدعلا ىلعاوفلأتو مهين ةوادعلا ١

 / هءالقعلاةففص

 بلاط ىنأنب "ىلعانديس نينمئملاريمال بسنت ةيطخانباتك ماو اذه
 ريمأايب منع هللا ىضر هباصأ ضعب هع هللا ىضرهل لاق ههجو هللا مرك

 هللاد_جدعب هنعهللا ىضر لاقف مهلارظذأ ىناك نيقتملاففصنينمؤملا ٠
 . هللاناف دبامأ ل_سويلعهللا لص هللا لوسر ىلع مالسلاوةالصلاو
 مهتيصعم نمانمآم,تعاط نعاينغ موةلخ نيح قاخلا اخ ىلاعنو هنادهس

 ميد مسقف هعاطأ نم ةسعاط هعفنتال أو هاصع نم ةيصعم هرضنال

 مهقطنم لئاضفلا لهأ ابق نوقتملاف مهعضاومايندلا نم مهعضوو مهشياعم
 مرحاسع مهراصي أ اوضغ عضاوتلا مهيشموداصتقالام يسلمو تاولصلا
 ءالبلا ىف ممم مهسفنأ تل ازين عفانلا ملعلا ىلع مهعامسأاو رصقو مويلع هللأ

 ىفمه-اورأرقتستول هللا بتكىذلا لجالاالول ءاخرلا ىف تلزن ىتلاك
 قلاخلامظع باقعلا ن مافودنو باوثلا لااقوش نيع ةقرطم هداسحأ

 ما ةنملاو مهفومنعأف دابر مشا

 هكر ةراحوتلب وط ةحار مهتءقعأف ةريصقامايأ اوربص ةمظع مالسالا 1

 اهوجعزافم_متبلطواهوديريلوانندلام_مدارأ م ركبر مسملاهرس ..
 ءازجال نب لا مهمادقأ نوفاصف ليللاامأ اهنم مهسفنأ أودفف مترتشاو

 اونكر قيوشتاوبف ةب اباو سهاذاف مهسفنأهب نونزحالءترئاهنو لري نآرقلا 1



 ا انامل ا 5

 ' اورضاذاو مهنبعابصناهنأ اوئظواقوشابيلا مهسوفن تعلطتو اعمطاببلا
 '  اهقيهثو مهجريفز نااونظو مجولق عماسعابيلا اوغص في وحنا هيف ةاب
 ١١" نوشرتفمامظعارابج نودجع مهطاسو| ىلع نون أح مهف مهناذآلوصأىف

 ' يف ىلاءزهللاىلانو.غريمهمادقأ فارطأو موبكرو مهفك أو م_ههاسجل
 20 ١ ىرب ف وحلا مها اريدق ءامقنأ ارا ارمأ ءاملع ءاملكخ راهنلاامأو موماق ر كاكف

 ١ لوقيو صم نم موقلابامو ىض مه مبب_سديفرظانلا مهملارظني حادقلا
 الو ليلقلا مهلامعا نم نوضريال ءظعسهأ م هطلاخدقو اوطلخ دق
 ىكز اذان وةفشم مهلامعأ نمو نومهم مهسفنال مهفريثكلا نو رثكستسي

 ىم لعأىب زو ىربغ نم ىسفنب لعأان|لوقيف هل لاقي امم فاخ مهم دحأ
 رفغاو نونظيامم لضفأ ىناعجاو نولوقيامب ىنذخاؤتالمهللا ىسفنب
 ٠) ةمالعنمو بويعلاراتسو بويغلامال-عتنأكنازوملعيالاهىل
 ١" اصرحونيقيىفاناعاو نيلفامزحو نيدىةوقهلىرتكنا ممدحأ

 ' اريصوةقافىفالمحوةدابعيفاعوشخو ىنغىفادصقو لح ىفاملعو لع ىف

 0 لامعالا لمهن عمط نعاجر حن .و ىدهقاطاشن و لال قابلطوة دش ىف

 ا تسي رك ذلاهمهو حصل و ركشلا همهو ىننع لجو ىلءوهو ةحلاصلا ظ

 1 ظ هيلع تءعصتسانأو ةج راو لضفلا نم باصأامياح رق مصب واردح

 7  هتداهزو لوزيالامف هنيعةرق بحنامف املؤساهطغي ل هر كحتابف هسفن
 ١  ةمناقهبلقاعشاخ هلمأاليلقهارت لمعلا, لوقلاو ملعلاب ملحلا حيز قيبالامف
 ١" اريثكهرثاليلق هظيغاموظكم هتوهش ةتيمد سهأالهس هلك أ اردان هسفن
 0 اق لاك نأ ١ نومام هتمرشلاو .لومامه مرتك ادلوق اةداصةركذ

 ١ نمستكي مل نيرك اذلاف ناك ناو 'نيرك اذلا ف بتك نيدافاغلا

 ٍْ 1 ظ هش دعب هعطق نم لصي وهمرح نم ىطعي واهماظ نعوفعي نيلفاغلا

 7 لالدلاف:رئاربدم هريخالبةمهفورممارضاح هركنماسئاغ هلوقانيل



 ْ سهاالا كلا 1

 الو ضغبي نم ىلع فيحبال روكشءاخرلا فو روبصهراكملافو روقو 0
 لبق قا, فرتعي هيلعوهاقح ددحجالوهل سيلام ديال س<نمفمنأل ٠

 راجلابراضيالو باقلالاب زبانيالو ظفكساامعيضبالهيلعدهشي نأ ٠
 نعأمطب تاناماللاب دوم كارل علا ىلااعي رم باصملا,تميشيالو

 الو لطابلا ىف ل ديالركسنملا نعىبنبو فور ملابس هأ,تاركبنملا
 ناو هظح لقي قطن ناو هتمصهم_ غل تمص نا قملا نم جر

 الو ىوهلاهيلغيالو ظيغلاهفذب ال هلوهىذلاب عناق هتوص لعب مل كذ

 مغيلر تي ومهفيللاسيو مسيل تمصي و ملعيل سائلا طلاخ حشلا هرهقب :

 نوكيىت ج>ربص هلع ىغبناو هلعفاذا هب اكتب الو هب رغتفيلربخلا لمءعالو |

 هسفن بعقأ ةحارقهنمس انلاو ءانع قهنم هسفن هلمقتني ىذلاوه هللا ١

 مولد ةهارؤ هز هنع دعابت نك ةديعب هسشت ماسالا حارأو هناوخال

 الو ركل ..ودالو ةمظعواريك:هدعاش سهل ةجرونيلهئماند نمم

 نينمؤملاربمأل اقفاهيف هسفن تناك ةقعص ل>رلا كلذ قعصف لاق _ةعيدخ
 اهلهابةفلابلا ظعاوملاعنصتاذكه لاق متهيلعاهفاخأ تاكدقل هللاواما
 نلاتقو لحا لكل ناك <. ولا ةف نينمؤئملارب_مأاي كلاباف لئاقهللاقف
 كناسل ىلع ناطيشلا ثفنامتاف اهاثادعتال الهفمزواتبالابسو هودعب
 لأسن ةيورملاتادآالاو ةيوبنلاريسلا نم هعمجحنن ا اندرأامرخآ اذهو
 هباوضرلابحومو هبه>ولاصلا> كل ذب لمعللامةفوب نا ىلاعتو هناههس هللا

 هيلع هلئابالا قيفونامو همركو هنع هتمار كو هنان> ىلا الصومو هترفغمو

 هسوهل آو هللا لسر أخ دمع ان ديس ىلع هللا صو تيناهيلاو تلكو ل

 ني رشعلاو ةسداسلا ةعبللاةليل هفيْغصت نم غارفلا ناكو هب دو

 ةئامئلثو نير شعو ةّمس ماع نمريخلار فص ر هش نه

 ةرهاقلارصعهب رجه ف لالا دعب



 ريهسلا حل د زميشلا ذاتسالا ةرضح 0000 ةمالعلالاق
 0 دعلا فيل "املا باص ىواجر أ ىظوم_للاي
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